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Heel mijn familie bleef er altijd in geloven, meer dan ik soms.
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Ineke, Leonard en Bernadette zijn door dit proefschrift meer
van mij kwijtgeraakt dan hen lief was en ik dank hen voor de
ruimte en liefde die ze mij boden.
Het lijkt me heerlijk vanaf nu een makkelijk antwoord te kunnen geven op de goedbedoelde, maar lastige vraag die ik zo vaak en
jarenlang hoorde: hoe is het met je proefschrift? Het is af.

Zeist, 20 januari 2017

Many thanks to my friend William French for his work on the summary.
De foto op de kaft werd door mij genomen in de Stanza della Segnatura in
het Vaticaan (Rome) en is de Atheense School, een fresco (1509-1510) van de
Italiaanse renaissance kunstenaar Rafaël Santi.
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Inleiding

Aanleiding
Professionals die zich bezighouden met vragen over recht en over
wat rechtvaardig is in een gegeven geval zijn voor het menselijk
samenleven belangrijk. Het zijn meestal juristen,1 mensen die door
een juridische opleiding zijn getraind in het adresseren van vragen
die het wezen van ons mens-zijn raken, vragen over vrijheid, solidariteit, gelijkheid, rechten en plichten. Een goede opleiding van
deze professionals is erg belangrijk. Dat is voor mij de drijfveer van
mijn werk.
Als juridisch docent en lector heb ik mij dertig jaar lang gewijd
aan onderwijs op verschillende juridische opleidingen in binnenen buitenland. De vraag hoe veranderingen in juridisch opleiden
kunnen worden vormgegeven, bracht mij, via mijn collega Hans
van Ewijk, in contact met Harry Kunneman. Ik was al sinds 2005
samen met Pieter Ippel bezig een beweging, genaamd preventive
law, een plek te geven in het juridisch onderwijs en onderzoek.
Deze beweging is in Nederland niet of nauwelijks bekend, maar
biedt veel interessante aanknopingspunten. Sinds mijn ontmoeting met de hoogleraar preventive law Tom Barton heb ik deze
beweging bestudeerd en onderzocht. Kunneman zag in dat deze
beweging een interessante bijdrage zou kunnen leveren aan zowel
de praktijkontwikkeling van het juridische onderwijs als aan de
theorieontwikkeling van de normatieve professionalisering in het
recht; een stroming waar ik als jurist tot dan toe slechts een enkele
keer van had gehoord en waar ik me pas voor dit onderzoek ampel
1

In deze studie spreek ik in mannelijke vorm over de jurist. Hoewel sinds
2009 het aantal vrouwelijke studenten het aantal mannelijke overstijgt
spreek ik uit gemakzucht en wellicht misplaatste nostalgie over de jurist
als hij. Uiteraard bedoel ik zowel de vrouwelijke als de mannelijke jurist
en is er wat mij betreft van geen enkele vooropgezette belediging sprake.
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in heb verdiept. De combinatie van preventive law en normatieve professionalisering bleek een vruchtbare te zijn voor innovaties
in juridisch opleiden en heeft geleid tot dit proefschrift als eerste
aanzet tot van normatieve professionalisering in het juridisch opleidingsdomein.
Verantwoording
Ik zocht als betrekkelijke nieuwkomer in de theorie en praktijk
van normatieve professionalisering een inspiratiebron. Die vond
ik in het werk van Jan Nap.2 Nap is een van de leidende onderzoekers en praktijkontwikkelaars op het gebied van normatieve
professionalisering. Onder normatieve professionalisering wordt
verstaan: ‘de reflexieve en dialogische omgang met de normatieve
keuzes die professionals maken in hun beroepspraktijk en met de
achterliggende normatieve uitgangspunten van hun opleidingen
en beroepsdomeinen’.3
Niet alleen met Naps betrokkenheid als politieman op goed politiewerk kon ik mij als betrokken jurist en docent op het juridisch
onderwijs identificeren, maar ook met zijn bescheiden verkennende werkwijze.4 Hij en ik met deze bijdrage in zijn navolging, zetten
eerste stappen op het relatief nieuwe terrein van de transprofessionele kennisontwikkeling.5 Kennisontwikkeling op een grensgebied van wetenschappelijke kennisdomeinen en professionele
praktijken, waarbij van twee kanten kennis en inzichten worden
aangedragen. In mijn geval gaat het om het grensgebied en de uitwisseling tussen de theorie en praktijk van juridisch opleiden en de
theorie en praktijk van de normatieve professionalisering. In zekere zin is dit een experiment, want over juridisch opleiden is al heel
veel verschenen en over normatieve professionalisering ook, maar
over de combinatie niet. Een voor mij belangrijk onderdeel van
de transprofessionele kennisontwikkeling is dat ik zelf als norma2
3
4
5

Nap 2012.
Van Ewijk 2013b, p. 9 en verder.
Nap, p. 23.
Kunneman 2011.
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tieve professional deel mag en moet uitmaken van dit onderzoek.
Ik analyseer niet alleen de wetenschappelijke literatuur, maar dit
onderzoek is ook een onderdeel van de kennisontwikkeling van
de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering in
mijn eigen professionele beroepspraktijk. Ik ben als onderzoeker
deel van dit onderzoek door mijn normatieve keuzes, theoretische
en praktische inzichten en praktijkervaring die aan dit boek ten
grondslag liggen, zo goed mogelijk te expliciteren.
Voor mij als jurist was dit niet alleen nieuw, maar ook verrijkend,
want de normatieve professionalisering biedt een verhelderend kader voor mijn eigen normatieve vragen en praktische zoektocht in
het juridische domein. Tegelijkertijd biedt deze weg een mogelijkheid tot theorievorming en onderzoek, zoals in een proefschrift
betamelijk is. Ik sta derhalve als docent/onderzoeker in de praktijk
van het juridisch onderwijs en tegelijkertijd poog ik door deze studie boven de praktijk uit te stijgen en een vernieuwende bijdrage
te leveren aan de normatieve professionalisering van de juridische
professionals in het onderwijs, omdat ik denk dat dat belangrijk
is voor de ontwikkeling van goed juridisch opleiden. Dit zou des
te waardevoller kunnen zijn omdat de theorie en praktijk van normatieve professionalisering in de juridische literatuur en praktijk
nauwelijks bekend is. Omgekeerd is in het onderzoek naar normatieve professionalisering aan de Universiteit voor Humanistiek
tot nu toe weinig aandacht besteed aan normatieve vragen in het
juridische domein. Met dit onderzoek poog ik voor een deel in
deze lacune voorlopig te voorzien.
Vraagstelling
Dit onderzoek beoogt de theorie en de praktijk van normatieve
professionalisering te gebruiken voor drie, samenhangende doelen:
a) het verhelderen van normatieve vragen in de opleiding voor
juridische beroepen;
b) het verkennen van wegen waarlangs studenten aan juridische
opleidingen beter voorbereid kunnen worden op een verant- 13 -

woorde omgang met normatieve vragen in hun toekomstige
beroepspraktijk;
c) het verrijken van de theorie en de praktijk van normatieve
professionalisering met ervaringen en inzichten uit het juridische domein.
Met deze doelen zijn ook de vragen aangegeven die dit onderzoek
wil beantwoorden:
1. Welke inzichten kunnen worden ontleend aan de theorie en de
praktijk van normatieve professionalisering voor het verhelderen
van normatieve vragen in de opleiding voor juridische beroepen?
2. Welke aanwijzingen kunnen daaraan worden ontleend voor
het beter voorbereiden van studenten aan juridische opleidingen op een verantwoorde omgang met normatieve vragen in
hun toekomstige beroepspraktijk?
3. In welke opzichten kunnen de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering worden verrijkt met ervaringen en
inzichten uit het juridische domein, in het bijzonder de preventive-law-beweging?
Methode
Methodologisch heb ik me door het volgende laten leiden.
Als jurist maak ik gebruik van de in het recht gebruikelijke methode van de inhoudsanalyse.6 Uit de grote hoeveelheid wetenschappelijk teksten selecteer ik de voor mijn onderzoek relevante
informatie. Deze informatie is relevant voor zover die licht werpt
op de vragen die ik probeer te beantwoorden, zoals de normatieve opvattingen over juridisch opleiden, de maatschappelijke ontwikkelingen die juristen in het bijzonder aangaan, de theorie en
praktijk van normatieve professionalisering en de beschrijving van
bewegingen als preventive law.7
6
7

Van Schaaijk, p. 88.
Voor het Nederlands taalgebied is het voor het eerst dat preventive law zo
uitgebreid wordt beschreven. Van Schaaijk noemt dit beschrijvende element een kennissoort, zie p. 71. Er is een onderscheid tussen preventive
law en proactive law, het eerste heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten
van Amerika het tweede in Scandinavië. Meestal gebruik ik voor beide
- 14 -

Door het hele onderzoek heen is er sprake van een wezenlijk onderdeel van de inhoudsanalyse, namelijk het structureren, synthetiseren
en reconstrueren; een activiteit die nauw aansluit bij de typisch juridische methode van de rechtsvinding. Deze methode verwacht van
de jurist dat hij nagaat wat het recht aan inhoud te bieden heeft.8
Hij concentreert zich daarbij primair op de argumentatie en interpretatie van het recht door de rechter. Ik concentreer me naar analogie primair op de argumentatie en de interpretatie van vakgenoten,9
om te zien wat deze te bieden hebben en om hiermee een analyse te
geven die iets kan betekenen voor de toekomst, zoals juridische onderzoekers dat eveneens doen bij het interpreteren van rechtspraak.
Die interpretatie is namelijk niet primair gericht op het uitleggen
van de geschilbeslechting, maar op de toekomst, op het verschaffen
van inzicht in wat het recht in een concrete casus zou kunnen zijn.
Het gebruik van veel literatuur is daarin niet alleen wenselijk, maar
ook noodzakelijk. In de uitgebreide noten staan de vindplaatsen.
Hierin verwijs ik naar de bronnen die ik voor dit onderzoek heb
geanalyseerd en geïnterpreteerd. In de juridische wereld is het een
wezenlijk element van betrouwbaarheid, om zich in een argumentatie te beroepen op juristen van naam.10 De lezer kan deze typisch
juridische werkwijze in de tekst en in de noten herkennen.11

8
9
10

11

bewegingen de term preventive law, tenzij een onderscheid inhoudelijk
wenselijk is, dan maak ik dat, zoals in hoofdstuk vier veelvuldig voorkomt.
Van Schaaijk, p. 104.
Zoals in het eerste hoofdstuk de analyse van wat in de juridische literatuur verschenen is over normatieve reflecties en de debatten daaromtrent.
Tijdens mijn onderzoek heb ik vele mensen uit het juridische beroepenveld gesproken. Vele van hen hebben mij op gedachten gebracht die in
dit boek verwoord zijn, zij zijn niet met naam genoemd, maar ik ben
hen dankbaar voor de inzichten die zij mij gaven. Her en der zijn in
de noten als illustraties citaten weergegeven van drie toonaangevende
juristen die ik halverwege mijn onderzoek (2011) interviewde om te
bezien of ik op het goede spoor zat: de toenmalige deken van de Orde
van Advocaten Jan Dirk Loorbach, de toenmalige Procureur-Generaal
Harm Jan Brouwer en de voormalig minister van Justitie en staatsraad/
hoogleraar Ernst Hirsch Ballin. (De citaten zijn aan hen voorgelegd en
ze hebben ingestemd met de publicatie ervan.)
Ik verwijs in noten naar de uitgebreide literatuurlijst. Ik gebruik daarbij
de traditionele juridische methode en geef alleen het jaartal van publicatie weer, indien ik van een auteur meerdere publicaties heb gebruikt.
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Een tweede element dat kenmerkend is voor dit onderzoek, is dat
ik in overeenstemming met theorie en praktijk van normatieve
professionalisering, zelf schrijf over mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling als juridisch docent en lector.12 In mijn werk
als jurist in het juridisch onderwijs beoog ik met dit onderzoek bij
te dragen aan de normatieve professionalisering van mijn eigen
beroep. In die zin volg ik Jan Nap op de voet met deze aanzet
tot normatieve professionalisering in het juridisch opleiden. Nap
draagt met zijn onderzoek bij aan goed politiewerk, waarbij hij
het vraagstuk van het goede samenleven centraal stelt.13 Hij zoekt
daarbij naar een werkende moraliteit, waarbij niet alleen de vraag
naar wat goed politiewerk is relevant is, maar ook de vraag hoe
je tot zinvolle antwoorden op die vraag komt en hoe die kunnen
doorwerken in de praktijk.14
Ik maak deel uit van de juridische onderwijspraktijk en ik concentreer me daarom in dit onderzoek op de vraag naar goed juridisch
opleiden. Daarbij speelt voor mij een wezenlijke rol hoe in de samenleving de rechtsbedeling geoptimaliseerd kan worden. Naar
analogie van wat Nap deed in zijn onderzoek, zoek ik in mijn
onderzoek naar een werkende moraliteit, die een eerste aanzet kan
zijn tot innovatie van de juridische opleidingen in het teken van
een rechtvaardiger samenleving. Ik wil door dit onderzoek werken
aan kenniscreatie van binnenuit.15 Als jurist en moreel subject, ben
ik een belang-stellende onderzoeker in de zin van Nap. Dat wil
zeggen een onderzoeker die een grote belangstelling heeft voor de
praktijk die hij onderzoekt, maar die ook in dat onderzoek gaat
staan voor het belang van normatieve reflectie op die praktijk.
Door deze aanzet beoog ik zodoende een beschrijvende en een eerste normatieve bijdrage te leveren aan de theorie en praktijk van
de ontwikkeling van het juridisch opleiden.16Hierbij staat centraal
12
13
14
15
16

Kunneman 2014, par. 3 en Nap 2012, p. 234. Dit heet transprofessionele kennisontwikkeling.
Nap 2012, p. 19.
Nap 2012, p. 20.
Nap 2012, p. 240.
Ik kom in hoofdstuk 5 nog terug op de methodologische eisen van navolgbaarheid en herhaalbaarheid.
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dat juristen een prominente(-re) plaats innemen in de samenleving. Daarmee is de vraag naar goede beroepsuitoefening en de
daaronder liggende vraag naar een goede opleiding van groot belang. Juristen zijn in wetgeving, rechtspraak en uitvoering immers
bezig met de pijlers van de democratie. De morele horizon van
hun werk is de ontwikkeling en het onderhoud van de democratische rechtsstaat.
Opbouw
De opbouw van mijn betoog is als volgt. In hoofdstuk 1 bied ik
een verkennend overzicht van standpunten en discussies rond
normatieve vragen die spelen in de opleiding voor juridische beroepen. Ik concentreer me in het bijzonder op de universitaire
opleidingen, omdat deze een eeuwenlange traditie hebben. De
conclusies gaan echter eveneens op voor de sinds 2002 in ons land
bestaande hbo-opleidingen in het recht. In hoofdstuk 2 sta ik kort
stil bij enkele maatschappelijke ontwikkelingen die op juristen
en hun opleiding afkomen en als zodanig beschreven zijn in de
voornamelijk rechtssociologische literatuur. In hoofdstuk 3 geef
ik een globaal overzicht van theorie en praktijk van normatieve
professionalisering in het licht van mijn vraagstelling, aan de hand
van de belangrijkste studies die daarover de afgelopen vijftien jaar
verschenen zijn. In hoofdstuk 4 schets ik de juridische conceptuele en normatieve basis van de theorie en praktijk van de preventive-law-beweging. Deze in de Verenigde Staten van Amerika ontwikkelde beweging heeft in Europa vooral in Scandinavië onder de
naam proactive law enige voet aan de grond gekregen. Ik wil laten
zien dat deze beweging in het recht naadloos past binnen het kader
van de normatieve professionalisering en daar ook een specifieke
verdieping aan geeft. In hoofdstuk 5 maak ik gebruik van een van
de leidende principes van onderzoek naar normatieve professionalisering, namelijk het verslag doen van en reflecteren op ervaringen met normatieve professionalisering in de eigen beroepspraktijk van de onderzoeker. Nap spreekt in zijn studie over een ‘proeve
van normatieve professionalisering.17’ Ik ben zo ver nog niet en
17

Nap 2012, p. 219 e.v.
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spreek van een ‘aanzet tot normatieve professionalisering in het
juridisch opleiden’. Concreet gaat het hier om de eerste aanzet tot
ontwikkeling van een nieuw curriculum voor hbo-studenten aan
de Hogere Juridische Opleiding van Zuyd Hogeschool, waar ik
als lector bij betrokken was en ben. De transprofessionele kennisontwikkeling van de theorie en praktijk van normatieve professionalisering in combinatie met de theorie en praktijk van de preventive-law-beweging zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron
geweest om het reactieve juridische denken dat aan de opleiding
ten grondslag ligt aan te vullen met normatieve reflectie en dialoog
gericht op preventie, en concrete aanbevelingen te adresseren die
de normatieve professionalisering in de opleiding kan versterken.
Ik beschrijf in dit hoofdstuk op basis van relevante documenten,
eigen ervaringen en een samen met anderen uitgevoerd beroepenveldonderzoek de belangrijkste eerste stappen in de ontwikkeling
van een nieuw curriculum, opgevat dus als een aanzet tot normatieve professionalisering.
In de slotbeschouwing geef ik de antwoorden op de onderzoeksvragen zoals die uit dit onderzoek naar voren komen. Afsluitend
doe ik een voorstel voor en een oproep tot het vormen van netwerken voor nader onderzoek naar normatieve professionalisering in
het juridische domein.
Het manuscript is afgesloten op 29 november 2016.
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1. Opleiden in het juridisch domein

‘Een ideale jurist is iemand die verstandige dingen zegt over
dingen waarvan hij geen verstand heeft’.18 ‘Een goede jurist
weet het nooit zeker (maar doet wel alsof )’.19 ‘Juristen wordt
geleerd te lezen wat er staat en vooral te begrijpen wat er niet
staat.’20 ‘Een jurist is op te leiden, een goed jurist misschien ook
nog wel, maar echte juristen worden geboren en moeten hooguit op het goede spoor worden gebracht.’21 ‘Iedere jurist staat
voortdurend voor de moeilijkheid dat hij iets moet aanpakken
waarvan hij niets weet, maar hij kent de methode en kan zich
erin inwerken.’22
Vijf opmerkelijke uitspraken van vooraanstaande juristen over
hun eigen beroep(-sgroep).
Wat betekenen dit soort uitspraken voor de opleiding van juristen?
Jan Brouwer, hoogleraar in Groningen, redigeerde in 2005 een
boek waarin tientallen juristen aan het woord komen over de
vraag: Wat maakt een goed jurist?23 Het eerste hoofdstuk van dit
onderzoek naar normatieve professionalisering in het juridisch
domein van onderwijs belicht de opleiding tot een ‘goed’ jurist.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de ontstaansgeschiedenis
van de opleiding, een schets van de internationale eisen die aan
de opleiding worden gesteld en de recente initiatieven tot vernieuwing.
18
19
20
21
22
23

Nieuwenhuis in Brouwer 2005, p. 125.
Tillema in Brouwer 2005, p. 157.
Scholtens maxime geciteerd door Winters in Brouwer 2005, p. 184.
Tillema in Brouwer 2005, p. 159.
E.M. Meijers in Ahsmann 2006, p. 63
Brouwer 2005.
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Omdat de preventive-law-beweging, die in dit onderzoek centraal
staat, in de Verenigde Staten van Amerika is ontwikkeld, komt de
achtergrond van de vorming van de juridische studie in de Verenigde Staten van Amerika uitgebreid aan bod. Bovendien geeft
de visie op de ontwikkeling van het beroep en de opleiding in dat
land een ander gezichtspunt op de ontwikkeling van het beroep en
de opleiding in ons eigen land.
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van normatieve opvattingen
over de eisen waaraan de opleiding tot een (goed) jurist moet voldoen. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om een volledige beschrijving van de verschillende opleidingen en hun vakinhoudelijke merites. Ik probeer de belangrijkste normatieve visies op de juridische
opleidingen zoals die de afgelopen decennia zijn gearticuleerd, op
het spoor te komen.24
1.1 Normatieve opvattingen over kenmerken die juristen moet
worden aangeleerd
De juridische opleidingen stellen (in overeenstemming met de
Dublin-descriptoren25) als eindtermen het aanleren van de volgende juridische vaardigheden als gemeenschappelijk doel: analyseren, redeneren, juridisch argumenteren, oordelen, zelfstandig
werken, communiceren, reflecteren en een standpunt innemen en
verdedigen. Daarnaast zijn de volgende eisen van groot belang:
structurele kennis van het positieve recht met inbegrip van Europees gemeenschapsrecht en internationale recht (met name de
grondrechten betreffend), inzicht in procedures ter voorkoming
en beslechting van geschillen, het vermogen om veranderingen
24
25

Vergelijk de economische wetenschap in Bregman, p. 265.
De Dublin-descriptoren zijn de internationaal vastgestelde eindtermen
voor het kwaliteitsniveau van academische en hbo-opleidingen. Zie bijvoorbeeld: http://media.leidenuniv.nl/legacy/visitatierapport-rechtsgeleerdheid.pdf. Tegenwoordig zijn deze vertaald in het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF, zie: http://www.leido.nl/publicaties/
documents/adviesnlqf2011.pdf., zie ook Stolker 2013. Zie ook de site
van het Nederlands Vlaams Accreditatie orgaan, https://search.nvao.
net/. Alle sites zijn geraadpleegd op 9 januari 2015.
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in het recht te signaleren en juist te interpreteren, het vermogen
juridische besluitvorming en normering te verklaren voor geïnteresseerden die niet juridisch onderlegd zijn. Er is een waaier aan
normatieve gezichtspunten in de literatuur te onderscheiden. Die
veelheid is illustratief voor de diversiteit aan opvattingen over hoe
juridische professionals moeten worden opgeleid. Allerlei auteurs
leggen een specifieke nadruk op aspecten van opleiding en werk,
waardoor in termen van normativiteit de nadruk nogal varieert.
Zo vinden Beekhoven van den Boezem en Van Wassenaer gedegen
juridische kennis en het goed kunnen selecteren, systematiseren
en analyseren de kernelementen van het juridische vak.26 De zogenaamde ‘inquisitive mind’, de geestesinstelling waarbij een jurist
alle feiten wil leren kennen en doorgronden,27is volgens Stolker en
Tillema onmisbaar. De taal is hierbij volgens Heerink en Hoogwater een onontbeerlijk juridisch gereedschap: goede beheersing
van de vaktaal is een noodzaak.28 Jansen meent dat de rechtswetenschap vooral een tekstwetenschap is.29 Juristen moeten echter
ook werken aan het in stand houden van de interne moraal van het
recht: ‘het op peil houden van de kunst van het recht, de kunst van
het goede en het gelijke’, aldus Jansen. Goede juristen hebben dus:
grondige kennis van het recht en goede analytische en taalvaardigheden, concluderen Beljaars en Nelissen.30 Spoormans noemt
26
27
28
29
30

Beekhoven van den Boezem en Van Wassenaer in Brouwer 2005, pp.
21-24.
Stolker, 2013 p.78 en Tillema in Brouwer 2005, p. 159.
Heerink en Hoogwater, p. 9 e.v.
Jansen in Brouwer 2005, p. 69.
Beljaars, p. 194 e.v. en Nelissen in Brouwer 2005, p.123 Vergelijk in
deze de discussie rondom de bevindingen van de Commissie Hoekstra
in Advocatenblad 2011/2, pp. 33- 36 waarin prof. mr A-W Heringa,
decaan van de rechtsfaculteit van de universiteit Maastricht en Asha
van Rooijen van de QLS Legal Skills Academy, de zoveelste discussie
in juridisch Nederland voeren over het al dan niet verdiepen van de
juridische kennis en het al dan niet profileren van de opleidingen door
meer aandacht te schenken aan de beroepsopleidingen. Eenduidigheid
is er in deze discussie niet, de partijen verwijzen naar de opleiding en
de beroepsverenigingen van juristen om ampele aandacht te schenken
aan zowel de afdoende kwaliteit van het juridische gehalte van de oplei- 21 -

een goed jurist iemand die geoefend is in het bouwen, toetsen en
weerleggen van redeneringen.31 Het normatieve uitgangspunt hierbij is, dat wanneer zaken aan juristen worden voorgelegd, deze
professionals nauwgezet de relevante van de niet relevante feiten
kunnen scheiden. Het gaat primair om de juridische relevantie.
Indien juristen zich over zaken buigen, dan is het idee dat men na
hun analytische werk precies weet wat de sterke en zwakke argumenten en overwegingen zijn. De kernactiviteit van het juridisch
denken en werken is een analyse en het uiteenrafelen van de feiten
en de juridische argumentaties.32
Juristen hebben net als andere professionals een eigen taal. Een taal
waarin kort een ingewikkeld leerstuk kan worden gekarakteriseerd.
Het aanleren van de juridische vaktaal functioneert ook als een inwijdingsritueel,33 aldus Friedman; een gedeelde traditie die de ’insiders’ onderscheidt van de ‘outsiders’, de leken. Daarbij worden
frasen gebruikt die een langdurige en historische betekenis hebben
(bijvoorbeeld: tot persistit34 onder een brief van een advocaat, waarmee hij aangeeft dat hij volhardt in wat hij gezegd heeft, of: ‘the
truth, the whole truth and nothing but the truth’, als inzweringseed
voor getuigen in de Verenigde Staten van Amerika). Friedman ziet
de taal in al haar facetten als een belangrijk ijkpunt voor goed juridisch werk.35 De taaltechnieken maken het juridische metier soms
haast tot een tovenaarsberoep, vindt hij. Deze waarneming is van

31
32
33
34

35

dingen die moeten leiden tot het gewenste civiel effect als ook de vaardigheden, zoals communicatievaardigheden schriftelijk en mondeling,
commerciële en juridisch technische vaardigheden goed over het voetlicht te brengen. Het lijkt een golfbeweging te zijn, als er teveel aandacht
wordt geschonken aan vaardigheden dan komt de techniek in gedrang
en omgekeerd.
Spoormans 2014, p. 2992.
Van Schaaijk.
Friedman 1977, p. 89.
Om aan te geven hoe ‘eigen’ het taalgebruik is, een anekdote: Een cliënt van een bevriende advocate had telkens de correspondentie van zijn
advocate nauwkeurig gelezen. Hij wou haar dat laten zien en zei gaandeweg de procedure bij ieder afscheid ‘tot persistit’, omdat hij dacht dat
tot persistit onder juristen gebruik is in plaats van het gewone ‘tot ziens’.
Friedman 1977, pp. 90-91 en 113.
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belang vanwege het feit dat juristen vaak een sleutelpositie innemen
als het gaat om de vertaling van de werkelijkheid naar wat geldig/
niet-geldig, waar/onwaar en goed/niet-goed is. De werkelijkheid is
dermate weerbarstig en complex dat men juristen raadpleegt om dit
vast te stellen. De taal is voor juristen daarmee een eerste instrument
om voorliggende vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, te
herschikken in hun eigen juridische context.
Niet alleen kennis van het recht en de taal zijn van belang. Knigge
en Lokin breken een lans voor brede academische vorming.36 Het
recht functioneert immers in een maatschappelijke context en dat
vraagt om juristen die het recht kunnen uitleggen, interpreteren
en toepassen, vanuit breed perspectief.37
Van Otterlo wijst op het feit dat juristen vooral dienstverleners
zijn.38 Het recht kan en mag geen wetenschap zijn die alleen als
een techniek kan worden toegepast. Het gaat hem primair om
het verlenen van (juridische) diensten. Daalder meent dat de jurist daarom vooral goede communicatie moet nastreven en moet
uitblinken in compassie en inlevingsvermogen.39 Juristen zijn er
in het algemeen om het belang van hun cliënten binnen de grenzen van het mogelijke en toelaatbare zoveel mogelijk te dienen,
zou men kunnen concluderen. Er zijn echter verschillen. De wetgevingsjurist dient het belang van regelgeving naar het politieke
klimaat van de tijd, de advocaat dient het belang van de cliënt, de
rechter dient het belang van de conflictoplossing, vindt Kat.40 Wat
hen bindt is dat zij allen binnen de kaders van het recht werken.
36

37
38
39
40

Knigge in Brouwer 2005, p. 73. Zo ook Lokin in Brouwer 2005 pp.
99-100, die een lans breekt voor de klassieke humanoria. Zie ook Smits,
p. 186. Nieuwenhuis in Brouwer 2005, pp. 125-128. Nieuwenhuis refereert aan nieuwe wetenschapsgebieden als Economie en Recht, ICT
en Recht, Recht en Psychologie waarin de verbinding en de breedte eo
ipso gezocht wordt. Hij wijst ook op grote juristen als Hugo de Groot
die zich voor juridische interpretaties ruimschoots lieten inspireren door
niet-juridische bronnen.
Winter in Brouwer 2005, p. 187.
Van Otterlo 2008, p. 12 e.v.
Daalder in Brouwer 2005, pp. 30-32.
Kat, p. 35-54.
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Grofweg kan men zeggen dat juristen dienen te worden opgeleid
in drie rollen, aldus Zwart; namelijk de expertrol, de vertrouwensrol en de begeleiderrol.41 De expertrol, is de rol waarin de jurist
zo precies mogelijk aangeeft waar de juridische mogelijkheden en
onmogelijkheden liggen. De jurist wordt alleen gevraagd voor de
inhoud van het recht en niet voor de totale constellatie van beslissingen die met de casus te maken kan hebben. De kwaliteit die de
jurist als expert moet hebben, is verstand van zaken en deskundigheid op zijn vakgebied. Een gespecialiseerde hogerberoepsrechter
is hiervan een goed voorbeeld. Een goed jurist is hier te omschrijven als een juridisch-technisch expert.
De jurist in de vertrouwensrol zal zich als partner opstellen. In gelijkwaardigheid tussen vrager/cliënt en jurist wordt de casus van
alle kanten bekeken en besproken, voorgenomen beslissingen
worden geformuleerd en de consequenties daarvan gewogen. De
kwaliteiten die de jurist hier moet hebben is: invoelingsvermogen
zowel zakelijk als emotioneel en visie op de mogelijke uitkomst
van een zaak. Een betrokken bedrijfsjurist die meedenkt vanuit
twee posities (het recht en het bedrijf ) geldt hier als voorbeeld.
Een goed jurist is hier te omschrijven als een invoelend en meedenkend jurist.
De jurist in de begeleiderrol is een vakdeskundige die geen actief
sturende, op de inhoud gebaseerde rol heeft. Hij is iemand die
het sociale proces vergemakkelijkt en een open klimaat bevordert.
Dit is de rol waarin de jurist de cliënt helpt zichzelf te helpen: de
dienstverleners rol. Een vraag als: Welke beslissingen moet ik nemen om tot de door mij van te voren vastgestelde doelen te komen?
hoort hierbij. De kwaliteit die hierbij wordt gevraagd van de jurist
is moed om terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de
inhoud, om de eisen van het recht niet leidend te laten zijn maar
dienstbaar aan de verwezenlijking van de doelen, aldus Zwart. Een
juridisch adviseur zou deze rol moeten vervullen, waarbij een goed
jurist in dezen vooral een verbinder is.
41

Zwart 1975, pp. 33-36.
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Uit deze korte opsomming komt al een variëteit aan eisen en normen naar voren, die een rol spelen bij het opleiden van juristen.
Men kan daaruit, anders dan de eerder beschreven eindtermen,
geen eensluidende conclusie trekken over de perfecte invulling van
de juridische opleiding. De conclusie is hooguit dat er veel verschillen zijn in opvattingen over die invulling.
1.2 Historische ontwikkeling van de juridische opleiding in
Nederland
Het juridisch beroep zoals wij dat kennen ontwikkelde zich voor
het eerst in het oude Rome.42 Daar was de juridische beroepsuitoefening nauw verbonden met het beoefenen van retorica. Optreden als advocaat was voorbehouden aan de elite. Er was nog
geen sprake van een echte professionalisering. Wanneer een getalenteerde jongeman van goede afkomst de retorica goed beheerste, werd hij jurist en bekwaamde hij zich verder in het recht. Het
ging eerder om algemeen ontwikkelde mannen die iuris prudent
waren, letterlijk: wijs in het recht.43 Het recht wordt echter in de
loop van de ontwikkeling van het Romeinse recht door geleerden als Gaius44 en Justinianus45 gecodificeerd (op schrift gesteld)
en daarmee ontstaat een basis voor de bestudering van het recht.
Vooral door het codificeren wordt het recht een systematisch stelsel van regels. Het gecodificeerde recht sprak echter niet altijd
vanzelf en daarmee steeg de behoefte aan deskundige uitleggers
en toepassers van het recht. Het beroep van de iuris prudentes, de
juristen, wordt omvangrijker, serieuzer en krijgt meer status.
De invloed van het Romeinse recht op de studie rechtsgeleerdheid
is in ons land, net als in andere Europese landen, doordringend
42
43
44
45

Friedman 1977, p. 21.
In die zin leken de eerste juristen wel een beetje op priesters, rabbi’s of
imams uit de oudheid die recht spraken door het woord te interpreteren
en uit te dragen.
Beroemd zijn Gaius’ instituten, zie Friedman 1977, p. 40.
Justitianus is vooral onder juristen bekend geworden omdat zijn Digesten de eerste teksten bevatten van rechtsgeleerden en interpretaties van
teksten.
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geweest. Tot in de 19e eeuw was de academische voertaal Latijn
en werd aan alle universiteiten op de juridische faculteiten Romeins recht gedoceerd. De studenten waren buitengewoon bereisd
en trokken door heel Europa om naast hun basisopleiding thuis
een tijdje in bijvoorbeeld Hongarije of Schotland te studeren. De
kern van de juridische opleiding was, dat men methodisch leerde
denken en een goede begripsvorming had. Het bestuderen van het
Romeinse recht was daartoe bij uitstek geschikt.46 Door de wijdverbreide bestudering van het Romeinse recht als ius commune
was er lang in zekere zin sprake van een gedeelde Europese rechtscultuur. Juristen die advocaat wilden worden, toonden hun bul en
konden zich zo inschrijven bij bijvoorbeeld het Hof van Holland
of het Reichskammergericht in Duitsland. Het plaatselijke recht
van bijvoorbeeld Brabant of Utrecht leerde men in de praktijk van
een patroon. Hier stamt het huidige patronaat in de advocatuur
nog van af.47 In de meeste gevallen heeft dit niet tot noemenswaardige problemen geleid in de praktijk van de juridische beroepsuitoefening.48
Deze internationale dimensie van de juridische opleiding veranderde in de 19e eeuw. Door de ontwikkelingen van het nationalisme en de revitalisering van de lokale cultuur ontstond
een nationalere rechtspraktijk. Het recht werd zoveel mogelijk
gecodificeerd in de landstaal en de studie paste zich daar naadloos op aan, met als belangrijk gevolg dat de internationalisering voorbij leek te zijn.
Deze internationalisering kwam in de naoorlogse jaren vooral weer op gang door de Europese eenwording, allereerst in de
Europese Gemeenschap van Kolen en Staal en die uiteindelijk
uitmondde in de Europese Unie zoals we die nu kennen. Europa zorgde voor een beweging die leidde tot gelijkstelling van
46
47

48

Ashmann 2006, p. 56.
Op 8 juli 2011 werd bekendgemaakt dat Staatssecretaris Teeven van
Justitie vindt dat de constructie van het patronaat, de tuchtraad en het
dekenaat onvoldoende bescherming biedt aan de burgers. Er is sinds 1
januari 2015 een extern College van Toezicht op de advocatuur.
Ashmann 1997, p. 430.
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de verschillen in nationale regelgeving, door als organisatie met
supranationale bevoegdheden richtlijnen te geven die gelijkluidend dienen te worden geïmplementeerd in het nationale recht
van de lidstaten.49 Het in de 19e eeuw ‘nationalistisch’ vormgegeven onderwijs had ertoe geleid dat de systematiek van de
verschillende nationale juridische opleidingen uit elkaar was gelopen. De gevolgen waren dat de door studenten in het buitenland behaalde studiepunten in Nederland niet erkend werden.
Daarin kwam verandering, toen de 29 ministers van onderwijs
in Europa de hoofden bij elkaar staken en in 1999 met de Verklaring van Bologna kwamen, waarbij tot een raamwerk van Europees hoger onderwijs werd besloten. Er wordt wel gesproken
van een nieuw ius commune. In de Bolognaverklaring50 werd
voor heel Europa het bama (bachelor, masters)-stelsel voorgeschreven. Naast de uniformiteit was een belangrijke doelstelling
de mobiliteit van studenten te vergroten. Deze bama-structuur
is in ons land in 2002 ingevoerd en heeft ertoe geleid dat studieprogramma’s bestaan uit een undergraduate (bachelor) en
een graduate (master) deel. Met deze structuur is een European
Credit Transfer System (ECTS) ingevoerd. Diploma’s worden
onderling erkend door het aanvaarden van een Europese systematiek van methodologie en kwaliteitsborging, waardoor Europese uitwisseling makkelijker is.
De kenmerken van het bama-stelsel kunnen als volgt worden omschreven:
- interuniversitaire en interfacultaire flexibiliteit: transparantie
en mogelijkheden om onderdelen van de studie aan niet juridische faculteiten en andere universiteiten te volgen;
- probleemgestuurd onderwijs; meer aandacht voor algemene
academische vaardigheden;
- nadruk op brede academische vorming in de bachelorfase;
49
50

Van de Luytgaarden 2013.
Zie de joint declaration of the European Ministers of European Education, bijeengekomen in Bologna op 19 juni 1999, bijvoorbeeld op
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/services/diplomawaardering/achtergrondinformatie/bolognaproces/geschiedenis-bologna,
geraadpleegd 24 oktober 2015.
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-

verschillende invullingsmogelijkheden voor de masterfase: verdiepend, wetenschappelijk of beroepsgericht;
internationale vergelijkbaarheid van curricula, met de mogelijkheid om een deel van de studie in het buitenland te volgen.51

In theorie is het zo dat hogescholen en universiteiten in beginsel
bachelors afleveren. De praktijk is echter dat vele studenten doorstuderen in de masterfase, met name na de universitaire bachelors.
De universiteiten hebben het alleenrecht om de academische masters, de meesters in de rechten, op te leiden. De bachelorfase zou
volgens de Europese plannen moeten bestaan uit algemene brede
academische vorming of, als het hoger beroepsonderwijs betreft,
brede beroepsvorming en pas in de masterfase zou de echte specialisatie aan de orde moeten komen. Wanneer men echter de meeste studiegidsen van de juridische opleidingen erop naslaat, blijkt
er ogenschijnlijk weinig veranderd ten opzichte van het pre-bama-tijdperk, aldus Bosch-Boesjes.52 Bestond de studie vroeger uit
een jaar propedeuse en drie jaren doctoraal onderwijs, nu bestaat
de studie uit drie jaren bachelor- en een jaar masteronderwijs.53
51
52
53

Gerritsen-Bosselaar, p. 23.
Bosch-Boesjes, p. 52.
Uitzonderingen hierop vormen de hbo-opleidingen rechten die bestaan uit een vierjarig traject dat leidt tot de titel bachelors of laws. Na
deze opleiding kan via een schakeltraject (van één tot anderhalf jaar) de
student toegelaten worden tot een masters, die leidt tot de meesterstitel met civiel effect. Hbo-bachelors kunnen ook zonder schakeltraject
doorstuderen aan de masteropleiding, maar dat leidt niet tot een diploma dat hen toegang geeft tot de togaberoepen, zie Hupperetz 2008,
p. 754 e.v. De beroepsgroepen die een toga dragen (rechters, officieren
van justitie en advocaten) moeten tenminste 140 studiepunten behaald
hebben in de juridische hoofdvakken. Hoewel de juridische regelingen
per beroep verschillen (vergelijk bijvoorbeeld: de Advocatenwet en het
Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren) omvatten de hoofdvakken
burgerlijk recht met inbegrip van het burgerlijk procesrecht, strafrecht
met inbegrip van het strafprocesrecht, bestuursrecht met inbegrip van
het bestuursprocesrecht, staatsrecht en belastingrecht. Op internet en
in de studiegidsen van de verschillende opleidingen is hierover veel te
vinden, voor de algemene informatie verwijs ik naar het rapport van
de commissie Hoekstra die zich hierover heeft gebogen en op 26 juni
2006 aan de Minister van Justitie advies heeft uitgebracht, zie: http://
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Ondanks alle structuurveranderingen is de kern van de juridische
studie door de eeuwen gelijk gebleven: gericht op de uitleg van de
wet; het positieve geschreven recht wordt in de juridische opleidingen in zijn talloze verschijningsvormen bestudeerd.
1.3 Normatieve opvattingen rondom het bama-stelsel
De mogelijkheden die het bama-stelsel biedt tot innovaties van
opleidingen lijken grenzeloos: er zijn nu meer masteropleidingen
dan er afstudeerrichtingen waren voor de invoering van het stelsel. Deze pluriformiteit leidt tot verregaande specialisaties, zoals
bijvoorbeeld de gespecialiseerde afstudeerrichtingen aan de Vrije
Universiteit Amsterdam als internetrecht, intellectuele eigendom en
ICT of law and politics of international security en innovaties zoals
bijvoorbeeld het Utrecht Law College, een intensieve honoursopleiding, waarvoor de studenten apart geselecteerd worden.54
De kern van het bama-stelsel voor juridische opleidingen is het
vaktechnische stramien, dat zich volgens Ashmann vertaalt in
de intensieve discussies die in de literatuur zijn gevoerd rondom
het civiele effect.55 Ashmann verwoordt de academische vorming
van een jurist door te wijzen op de kennis van positiefrechtelijke
vakken, de analytische vermogens en het zelfstandige ‘juridische
denken’. Haar opvatting wordt breed gedragen in de juridische
faculteiten van ons land en komt neer op de garantie dat zij juristen afleveren die aan de wettelijk geformuleerde beroepseisen voldoen.56 Het landelijk disciplineoverleg rechtsgeleerdheid heeft in
2005 afgesproken dat een ‘student grondige kennis van en inzicht
in de rechtsgebieden moet verkrijgen, welke worden genoemd in
het Besluit beroepsvereisten advocatuur en in het Besluit opleiding
rechterlijke ambtenaren’ en in die vakken ten minste 200 studiepunten (ec’s) moet hebben behaald, waarvan ten minste 60 op
54
55
56

www.advocatenorde.nl/newsarchive/cie_hoekstra.pdf geraadpleegd 22
december 2015.
www.rechten.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen en www.uu.nl.
Geraadpleegd 27 september 2014. Zie ook Bedaux en Bruin, p. 30.
Dorresteijn 2011, p. 1.
Ashmann 2011, p. 2.
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WO-bachelor en 60 op WO-master-niveau. Deze studenten krijgen een diploma met daarop een verklaring van civiel effect.57
Dorresteijn en Van Otterlo komen in 2006 al tot verregaande conclusies. Zij stellen dat er sinds de invoering van de bama-structuur
juristen op de markt komen die door onvoldoende positiefrechtelijke studiepunten in de hoofdrichtingen in hun bachelorfase, door
het volgen van vakken als bestuurskunde of management, niet voldoen aan de eisen van het civiel effect.58 Volgens hen is dit een ongewenst neveneffect van de invoering van het stelsel, dat een openheid
met zich meebracht die voorheen niet of nauwelijks voorkwam.
In het disciplineoverleg rechtsgeleerdheid worden de hoofddoelstellingen van het juridisch opleiden in de bama-opleidingen als
volgt beschreven: “
1. Juridische opleidingen zijn gericht op de vorming van juristen.
Zij bieden daartoe samenhangende bachelor- en mastercurricula aan. Juristen zijn inzetbaar in traditionele juridische beroepen
en voorts in uiteenlopende andere juridische functies. Voor de
traditionele juridisch beroepen binnen de rechterlijke macht
en de advocatuur zijn postinitiële opleidingen vereist. (…) Het
niveau van de opleidingen is academisch in de zin dat, zoals beschreven, een kritische reflectieve en evaluatieve attitude wordt
bijgebracht, naast een state-of-the-artkennis van inhoud en beheersing van vaardigheden. De opleidingen (…) leiden via een
bacheloropleiding waarin de basis academische vaardigheden en
kennis wordt bijgebracht en getraind, op tot een master die verdieping, specialisatie en/of verbreding biedt. In de loop van de
studie wordt het academisch gericht accent sterker.
2. Ten slotte leiden de masteropleidingen studenten op tot de
kwalificaties van relevante (beroepsgerichte) post-initiële opleidingen (…)59”
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Ashmann 2011, p. 2.
Dorresteijn en van Otterlo 2006b, pp. 4-10.
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Deze doelstellingen zijn in het referentiekader vervolgens vertaald
in ‘eindkwalificaties’ van de opleidingen, te weten kennis, inzicht,
vaardigheden en attitude. Ten aanzien van kennis en inzicht stelt
het referentiekader: “De afgestudeerde jurist beheerst de juridische
kernleerstukken van de hoofdonderdelen van het Nederlands recht:
privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, en internationaal
en Europees recht”. In een nota bene is aangegeven dat hiermee
primair is gedoeld “op opleidingen die civiel effect beogen; waar
dat niet het geval is, kunnen er afwijkingen bestaan.”60 De aan de
hbo-instellingen afgestudeerde bachelors of laws moeten derhalve
een schakeltraject van 60 ec op WO niveau doorlopen alvorens ze
kunnen worden toegelaten tot de masters met beoogd civiel effect,
om op hetzelfde niveau in kennis van het positieve recht te komen
als hun wetenschappelijke collegae.
Het civiele effect heeft een tweeledige basis. Enerzijds bepaalt de
wet dat de toelating tot juridische beroepen en functies vereist dat
er bepaalde diploma’s behaald moeten zijn en anderzijds kunnen
de advocatuur, de rechterlijke macht en het notariaat aanvullende
eisen stellen wat betreft het beroep. Dit is geconcretiseerd door
te eisen dat ten minste 140 van de 180 studiepunten in de bachelorfase in de juridische vakken moeten zijn behaald. Juridische
opleidingen met een flinke component bestuurskunde of management en de daarbij behorende reflecties op het juridische, zijn niet
gericht op de ‘echte’ togaberoepen.61
De invoering van het bama-stelsel bood voor de juridische opleidingen veel kansen, aldus de praktijkjurist Tanja.62 Er is naar zijn
inzicht bijvoorbeeld de noodzaak tot verregaande specialisatie naar
de Europese en internationale rechtspraktijk, met de nadruk op
‘business law’, internationaal procesrecht en conflictbeslechting.
Ten tweede ziet hij kansen in het kader van Europese rechtsvergelijking. Ten derde zijn er mogelijkheden voor Anglo-Amerikaans
recht en de Common-Law traditie, verdergaand dan het huidige
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Ashmann 2011, pp. 4-5.
Dorresteijn en Van Otterlo 2006a, pp. 390-391.
Tanja, p. 93.
- 31 -

inleidende niveau. Ten vierde is een specialisatie mogelijk in meervoudig handelsrecht, het recht betreffende het internationale handelsverkeer en tenslotte is het een kans in het uitwerken van een
specialistenopleiding in het internationale contractenrecht.
Daarnaast bood het bama-stelsel kansen om af te stappen van het
traditionele college geven en de praktijk een prominentere rol te
bieden door de studie heen, door bijvoorbeeld on-the-job-learning vanaf het eerste jaar; een stage door de hele studie heen, aldus
Tanja. Hij constateert echter dat de invoering van het bama-stelsel onvoldoende veranderingen in de juridische opleidingen heeft
opgeleverd.63 Er wordt wel opvallend meer aandacht gegeven aan
Europees recht en aan schrijfvaardigheden en analyseren, maar
overigens is het vakkenaanbod grotendeels gelijk gebleven aan dat
van de voorgaande decennia, hooguit zijn de namen gewijzigd.64
Tanja noemt de rechtenopleiding vooral intern gericht op het aanleren van gespecialiseerde juridische kennis van het Nederlandse
recht, waardoor het de afgestudeerde studenten ontbreekt aan
professional consulting skills en de mogelijkheden om ‘out-of-thelegal-box’ te denken.65 Deze opvatting staat haaks op die van Dorresteijn en van Otterlo in 2006.66
Brouwer geeft ook aan dat de kans die de bama-structuur bood
en biedt niet wordt opgepakt. Juristen duiken de diepte in van
de techniek, van het positieve recht, in plaats van meer om zich
heen te kijken, vindt hij.67 De bama-structuur was oorspronke63
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Er zijn wel wijzigingen in de studie, maar die zijn altijd gericht op het
versterken van de juridische inhoud. Neem de invloed van Europa. Europese regelgeving is door ons rechtstelsel een onderdeel van het nationale recht geworden en wordt als zodanig ook gezien. Natuurlijk zijn er
ook specifieke Nederlandse juridische invloeden te bemerken bij het internationaal zakendoen, neem bijvoorbeeld hoe je Amerikaanse juristen
moet uitleggen wat de werking van redelijkheid en billijkheid is´. Mr.
J.D. Loorbach, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, 14 april 2011.
Ashmann 2006, p. 57.
Tanja, p. 93.
Dorresteijn en Van Otterlo, 2006a en 2006b.
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lijk niet gemaakt om juristen toegang te verlenen tot de juridische masters. Vandaar de wat verwrongen Nederlandse situatie.68
In tegenstelling tot de situatie in het Verenigd Koninkrijk is het
bij ons niet toegestaan een toga-beroep uit te oefenen indien men
de positiefrechtelijke vereisten niet heeft voldaan. De invoering
van het bama-stelsel heeft in ons land geleid tot een sterke nadruk op het positieve recht juist vanwege de civiel-effect-vereisten.
Kenmerkend is de drempel die is opgeworpen voor hbo-juristen
die slechts na een 60 EC universitair schakelprogramma met hun
juridische bachelors door kunnen studeren in de universitaire masters. Dit staat haaks op de basisgedachte van de bama-structuur,
waarbij studentmobiliteit centraal stond.69
Een aantal veranderingen is echter in de juridische curricula volgens Ashmann wel doorgevoerd: Europees recht, alternatieve vakken zoals mediation, meer tijd voor schrijfvaardigheden en het
aanleren van een analytische academische houding, lijken de kern
van deze verandering te zijn.70 Er is een bindend studieadvies ingevoerd dat na het eerste jaar moet leiden tot het bevorderen van
de kwaliteit van de studenten die hun studie voortzetten en verder moeten studenten een groot keuzevak volgen (een minor van
30 ec; een half jaar studie). De beoogde opzet was dat studenten
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klein land. In de breedte is weinig te halen dus moeten we de diepte in.
In het postindustriële dienstentijdperk waarin wij leven betekent dat
voor bijvoorbeeld de rechtenstudie dat we meer en dieper de techniek
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voorzitter van het College van procureurs-generaal 18 januari 2011.
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deze keuze mogelijkheid zouden benutten om naast hun hoofdvak
(major) een ander dan juridische vak te kiezen. De praktijk wijst
echter uit dat de minoren vaak voornamelijk juridisch worden ingevuld. De verwachtingen dat ‘Bologna’ aanleiding zou geven tot
een wezenlijke studie-innovatie zijn tot op heden nog niet vervuld, aldus Dorresteijn en Van Otterlo. Hoewel er volgens hen wel
aanleiding toe was.71 Zij wijzen op de weinig geprofileerde master
Nederlands recht. Anders dan specialisaties zoals bijvoorbeeld een
Engelstalige master International Business in Utrecht, Intellectual
Property and Knowledge Management in Maastricht en een onderzoeksmaster in Groningen is er geen grotere diversiteit in afstudeerrichtingen gekomen.72 De praktijk leert, volgens deze auteurs,
dat het overgrote deel van de studenten kiest voor de ‘veilige’, positiefrechtelijke route. Een master met civiel effect waarbij grondige
kennis van en inzicht in de traditionele rechtsgebieden gegarandeerd is.73 Zij concluderen daaruit dat er ook geen behoefte is aan
grotere diversiteit in afstudeerrichtingen.
Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de in het begin
van deze paragraaf geschetste grenzeloze mogelijkheden tot grondige vernieuwingen, die de invoering van het bama-stelsel bood
slechts in zeer beperkte mate zijn aangegrepen. Sterker nog: terwijl de bedoeling van de opstellers van de Bologna-verklaring was
om de bachelor-fase meer algemeen vormend (interdisciplinair)
te doen zijn, lijken de rechtenfaculteiten hun curriculum steeds
verfijnder juridisch te willen invullen.74 Deze constatering wordt
onderstreept door het feit dat er begin 2016 een convenant is opgesteld tussen de juridische faculteiten en de Nederlandse Orde
van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak.75 Dit convenant
benadrukt nogmaals de positiefrechtelijke kennisvereisten aan de
juridische opleidingen met civiel effect. De rechterlijke macht en
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Dorresteijn en van Otterlo 2006a, p. 389.
Dorresteijn en van Otterlo 2006b, p. 390.
Dorresteijn en van Otterlo 2006b, p. 392.
Voermans komt in 2014 tot een eensluidende conclusie.
Zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raadvoor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Harde-afspraak-over-kwaliteit-jurist-die-togaberoep-wil-uitoefenen.aspx, geraadpleegd 12 april 2016.
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de advocatuur zijn met de juridische faculteiten overeengekomen,
dat er niet op verschillende wijze invulling gegeven mag worden
aan de vereisten voor het civiel effect. Studenten hadden voor het
convenant te veel keuzevrijheid en daarmee waren de juridische
opleidingen te weinig eenvormig, aldus de opstellers van het convenant. Dit bracht het keurmerk civiel effect in gevaar, omdat er
kennisverschillen tussen studenten van verschillende opleidingen
waren in de kernvakken civiel recht, bestuursrecht en strafrecht.
Om dit te voorkomen is in het convenant nogmaals de nadruk komen te liggen op de positiefrechtelijke vakken. Dit staat haaks op
de ideeën die aan de invoering bama-stelsel ten grondslag lagen:
verbreding en invloed van andere dan de juridische disciplines.76
1.4. Historische ontwikkeling van de juridische opleiding in de
Verenigde Staten van Amerika
In deze paragraaf besteed ik om vier redenen aandacht aan de historische ontstaansgeschiedenis van de juridische opleiding in de
Verenigde Staten van Amerika. Allereerst omdat de juridische traditie daar een grote invloed heeft op het Europese Continent.77
Ten tweede om het contrast te laten zien met de ontwikkeling in
ons land. Ten derde omdat de Amerikaanse opleidingsgeschiedenis
betrekkelijk recent (sinds ongeveer 1800) en –in tegenstelling tot
Europa, waar in de vele landen evenveel verschillende rechtsstelsels
en bijbehorende opleidingen zich ontwikkeld hebben– tamelijk
eenduidig is en tenslotte omdat in dit onderzoek een belangrijk
onderdeel (preventive law hoofdstuk 4) is gerecipieerd uit de Verenigde Staten van Amerika.
De Amerikaanse rechtshistorici en rechtssociologen Lawrence
Friedman, William Sullivan en Steven Vago beschrijven de geschiedenis ampel in hun boeken History of American Law, Educating
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Lawyers en Law and Society, op hun analyses baseer ik me hier. In
de late 17e en begin 18e eeuw (de koloniale tijd) leerde de Amerikaanse jurist het vak door stage te lopen bij een andere jurist in een
advocatenkantoor of in de zakenwereld. Het aloude middeleeuwse
meester-gezel systeem was de basis van de juridische opleidingen,
zoals dat in Engeland ook het geval was.78
In de loop van de 18e eeuw gingen rechters steeds vaker openbare lezingen over de juridische beroepsuitoefening houden. Het gaat te ver
om deze lezingen al colleges te noemen, maar een zekere parallel is er
wel. Die lezingen werden in de loop van de tijd gepland en ook regionaal georganiseerd, waardoor eigenlijk de eerste ‘Law School’ ontstond in 1784, in Litchfield Connecticut. De Amerikaanse rechtsbeoefening was gebaseerd op Engels recht en men bestudeerde in de 19e
eeuw allereerst en vooral Sir William: ‘Blackstone’s Commentaries on
the Law of England’. In ieder geval was de opleiding tot jurist er een
van veel lezen en veel luisteren naar juristen die al praktijk hielden, de
normativiteit werd als het ware gespiegeld aan de normativiteit van
de commentaren van grote juristen. Men leerde te zijn zoals het grote
voorbeeld was. Pas met de komst van studenten uit de maatschappelijke middenklasse, verdween het aristocratische karakter van de
juristenopleiding en daarmee ook het traditionele leren van juristen
door de oude methoden van lezen en luisteren en spiegelen aan de
normen en waarden van andere juristen, aldus Friedman.79
In tegenstelling tot de andere twee traditionele opleidingen tot
professionele beroepsbeoefenaren (artsen met hun studie geneeskunde en geestelijken met de studie theologie) was het bij de toelating tot de juridische opleiding tot ver in de 19e eeuw in Amerika
niet nodig een vooropleiding te hebben genoten. We vinden dit
principe tot op de huidige dag in de Verenigde Staten terug. Er
zijn rechters die geen juridische opleiding hebben, maar die vanwege politieke achtergronden tot rechter worden benoemd.80 In
78
79
80

Friedman 1985a, p. 105 e.v.
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de Verenigde Staten echter groeide na het midden van de 19e eeuw
het officiële bachelors of laws programma ook snel.
Vanaf 1850 werd een eenjarige opleiding aan de meeste universiteiten aangeboden en vanaf ongeveer 1880 werd de studieduur 3
jaar. Alle studenten werkten bij een ‘law firm’ en volgden colleges
bij een docent die meestal zelf ook uit de rechtspraktijk (meest
rechters) afkomstig was. Er waren geen theoretische handboeken
en er werd gewerkt met casusmateriaal. De student werd geacht de
casus uit het hoofd te kunnen reproduceren bij een examen waar
de examinator vooral door middel van vragen stellen (het zogenaamde ‘quizzen’) de stof toetste.81
De groei tot een driejarig bachelor opleiding was vooral de verdienste van Christopher Columbus Langdell, de decaan van de
Harvard Law School.82 Langdell ging uit van de idee dat rechten
studeren een wetenschappelijke activiteit moest zijn. De toelatingseisen tot de opleiding werden strikter (college degree, kennis
van Latijn of Frans en voldoende op een toelating test). Voorts
vormde hij de opleiding om tot een wat we tegenwoordig zouden
noemen, modulair systeem. Er werd gewerkt vanuit de socratische methode van de case-method-study. Studenten werden ondervraagd over een casus en de onderliggende juridische principes
werden geanalyseerd en besproken.83 Friedman vergelijkt Langdells methode met het ontluiken van een roos: een inductieve wijze van wetenschapsbeoefening.84 Hieruit werden doctrines afgeleid
en werd het feitelijke recht als het ware getheoretiseerd. Daarmee
was in de Verenigde Staten van Amerika de wetenschappelijke ba-
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sis onder de rechtenstudie gelegd volgens Vago.85 Zijn visie op de
normativiteit in de studie is dan ook eerst en vooral gericht op de
volwassenheid van de rechtswetenschap.
Langdells initiatief, in onze tijd door wetenschappers als Sullivan
gezien als een heilzame vernieuwing in de juridische opleidingen,86
werd in zijn tijd verafschuwd. Van de honderden studenten bleven
uiteindelijk een handjevol gemotiveerde studenten naar de hoogleraar luisteren. De universiteit richtte spoedig de Boston University Law School op om de andere studenten niet kwijt te raken.
De voorzitter van het universiteitsbestuur Charles W. Eliot, hield
Langdell de hand boven het hoofd en uiteindelijk is een kleine club
studenten die Langdell trouw bleef, ambassadeur geworden van zijn
methode. De ambassadeurs hebben ieder op hun beurt aan andere
juridische opleidingen in de Verenigde Staten studenten met de
socratische case methode juridisch onderwijs gegeven.87 Hiermee
werd eveneens een vurige wens van Langdell gerealiseerd, namelijk
dat er hoogleraren fulltime in dienst kwamen bij de universiteit in
plaats van deeltijd praktijkjuristen wier primaire belang uiteindelijk toch altijd bij hun andere baan en de bijbehorende cliënt lag,
vaak omdat deze beter betaalde. Hoogleraren gaven de rechtenstudie het aanzien die een wetenschappelijke benadering van het recht
nodig had en daarmee werd de normativiteit van de rechtenstudie
in belangrijke mate in de handen van deze hoogleraren gelegd.
Friedman betwijfelt of de werkwijze van Langdell om de juridische
opleiding tot een wetenschap te verheffen, geslaagd is. Langdell beriep zich op Euclides’ geometrische methode en beschouwde zijn
eigen werk als empirische wetenschap, omdat hij gebruik maakte
van de analyse van praktijkcasus.88 Hij trok zich echter niets aan
van de samenleving, de omgeving waarin het recht functioneert.
Ook was hij niet geïnteresseerd in de mogelijke invloeden van andere (bijvoorbeeld sociale) wetenschappen. Hij concentreerde zijn
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’rechtswetenschap’ op de eigen analyse van de juridische casus die
hij nogal willekeurig in zijn cursus naar voren bracht. Toch is zijn
invloed groot gebleken.
Langdell worstelde ook met de eeuwenoude strijd tussen twee tegengestelde uitgangspunten: is het juridische beroep en het succes in de uitoefening daarvan een roeping of het resultaat van een
wetenschappelijke training en moet de juridische studie ingebed
worden in overige maatschappij- en geesteswetenschappen (de
zogenaamde liberal education) of moet het principieel worden
gescheiden en staat de wetenschapsbeoefening van het recht op
zichzelf. Deze vragen zijn ook nu nog uiterst actueel.
Ook Vago onderstreept nog eens dat Langdell een strikte scheiding tussen het recht en andere wetenschappen aanhield.89 Zijn
benadering van de juridische opleiding was van groot belang om
een autonome vorm van rechtsgeleerdheid te ontwikkelen, maar
hij gaf zich, aldus Friedman, te weinig rekenschap van het recht
als maatschappelijk fenomeen, als dienstbaar vak aan de mensen
die in de maatschappij leven.90 Friedman geeft aan dat Langdell
in belangrijke mate de reflectie op de opleiding en het beroep uit
de weg ging. Ook uit de praktijk kwamen toen al gelijkluidende
kritische geluiden, aldus Brown.91
In deze periode (eind 19e eeuw) ontstond de American Bar Association,92 een geslaagde poging om alle advocaten te verenigen. Het
lidmaatschap was vrijwillig. Uit deze vereniging kwam een kritische
tegenstem voort die de case-method bekritiseerde, omdat deze te
subjectief, te gericht op specifieke casus was. Langdell ging in zijn
colleges uit van een Amerikaans stelsel van Common Law. Hij was
wars van de verschillen in rechtssystemen tussen de federale staat en
de rechtssystemen van de diverse staten. Dit past wel in zijn streven
een rechtswetenschappelijke traditie te grondvesten. Dit streven
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kwam echter in conflict met de opvattingen van de praktijkjuristen
die aandacht vroegen voor het recht van hun eigen staten.
Met de komst van de American Bar Association werd duidelijk dat
het prestige van het beroep van jurist kon groeien. Een eigen ethische code gaf het vak meer status en aanzien en deed de discussie
omtrent de toepassing van de normen en waarden van het beroep
oplaaien.93 Tegelijkertijd echter werd het vak van jurist toegankelijker voor grotere groepen van de bevolking en nam de invloed
van de markt op de beroepsuitoefening toe, aldus Friedman.94 De
diversiteit in aanwas van juristen deed de kritiek op het vak groeien. Hierdoor ontstond een paradox: als er met een beroep meer te
verdienen valt, wordt het topsegment van de beroepsgroep steeds
rijker. Hierdoor ontstaat eveneens meer wildgroei (fortuinzoekers)
en komt er meer kaf tussen het koren. Kortom: het aantal juristen
dat hun beroep niet volgens de richtlijnen van de American Bar
Association uitoefende nam toe, zeker vergeleken met de tijd dat
rechten studeren nog iets voor de aristocratie was. Die wildgroei
kwam niet in de laatste plaats doordat er steeds meer deeltijdopleidingen werden aangeboden aan verschillende Law Schools in
het land, die niet aan bepaalde kwaliteitseisen hoefden te voldoen.
Deze Law Schools bleken vooral door groepen nieuwe (katholieke) immigranten zoals Ieren, Polen, Italianen en Oost-Europese
Joden te worden bezocht. Hiermee kreeg het vak van jurist een lagere status, aldus Sullivan, dan toen het nog louter en alleen werd
uitgeoefend door ‘blanke Angelsaksische protestanten’.95
Er werden als reactie wel pogingen gedaan om de standaard van de
juridische opleidingen hoog te houden door slechts een beperkte
selectie van studenten toe te laten tot de juridische opleiding aan
de Harvard Law School in Cambridge, die tegelijk de standaard
moest zijn van de American Bar Association. De marktwerking
bleek echter sterker dan deze principiële, op de inhoud gerichte
pogingen. Cliënten waren immers op zoek naar juridische hulp
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en als die goed en betaalbaar was, maakte het de cliënt niet uit of
iemand was afgestudeerd aan het prestigieuze Harvard of elders.
Dit principe geldt in grote lijnen ook nu nog.96
De Amerikaanse samenleving werd in de loop van de 19e eeuw
steeds complexer en het aantal handelingen waarbij de ondersteuning van een jurist vereist was nam sterk toe. Er ontstond een
tekort aan betaalbare juristen. Goede betaalbare juristen werden
schaars, Harvard lawyers die doorgaans als goed te boek stonden,
rekenden bijvoorbeeld torenhoge tarieven.97
In de loop van de tijd groeide het aantal juristen, de diversiteit in
kwaliteit van de juridische dienstverlening nam toe en dat weerspiegelde zich in de diversiteit van opleidingen en opleidingskwaliteiten en normatieve opvattingen daarover.
Volgens Friedman heeft de rechtsgeleerdheid zich anders dan andere academische disciplines ontwikkeld. Het belangrijkste verschil
schuilt in de premisse dat de juridische wetenschap uitgaat van de
feiten die door de rechter worden ‘gevonden’ en niet noodzakelijk
zoals ze werkelijk zijn of waren. Het recht wordt gevonden in een
rechterlijke hiërarchie. Het is niet zo dat uit feiten in combinatie
met rechtsregels gemakkelijk juridische gevolgtrekkingen kunnen
worden gemaakt.98 Een autoriteit vindt als het ware het recht, door
te zoeken in de regels, de wetsgeschiedenis (of andere rechterlijke
uitspraken), het feitencomplex en de gangbare maatschappelijke
opvattingen in de breedste zin, zo constateert ook Vago.99 Hiermee
staat de kwaliteit van het ‘gevonden recht’ in nauw verband met
de autoriteit die het recht vindt. Dit heeft ook gevolgen voor de
96
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Zie voor een recente studie hierover Trends in de commerciële juridische
dienstverlening, Boer en Croon, p. 21 e.v.
Friedman geeft aan dat al in 1879 een topjurist opgeleid op Harvard een
fee vroeg van tussen de $ 25.000 en $ 30.000 per zaak, Friedman 1985a,
pp. 621 en 636.
Al zijn hier wel boeken over vol geschreven. Zie bijvoorbeeld: Klanderman, Ratio, Wetenschap en Recht, en de vele literatuurverwijzingen daar.
Vago, pp. 273-274.
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reflectie op de normativiteit van het beroep, aldus Vago.100 Hoezeer ook geobjectiveerd door studie, ervaring, controleerbaarheid
en institutionele checks and balances, de rechtsvinder gebruikt primair zijn eigen referentiekader om tot een uitspraak te komen,
wat rechtens geldt in een gegeven casus. Om met Smits te spreken:
de persoon van de rechtsvinder in de juridische wetenschap speelt
derhalve een grotere rol dan op men zou veronderstellen op basis
van de gangbare wetenschappelijk verantwoorde methodologie.101
1.5. Normatieve visies op de wetenschappelijkheid van het recht
In de veelheid van normatieve opvattingen over de juridische opleiding, passeerden historische, beschrijvende en wenselijke elementen. Juridische opleidingen leren de rechtswetenschap aan.
De opvattingen over wat de rechtswetenschap is, zijn derhalve
ook van invloed op de normatieve visies over de opleiding. Daarover gaat deze paragraaf.
Het voert te ver om in het bestek van dit onderzoek in te gaan op
de vraag wat wetenschap is en of en in hoeverre rechtsgeleerdheid
past in de dan gevonden definitie, als die al zou bestaan. Wellicht
is het ook een niet relevante vraag. 102
De Nederlandse hoogleraar Smits geeft in een uitgebreide studie
uit 2009 een treffende analyse van de rechtswetenschap. 103
100
101
102
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Vago, p. 24.
Vergelijk Smits, p. 195.
Hierover is in 2008 een studie verschenen van Wendt. ‘De rechtsgeleerdheid is een academische niet empirische wetenschap. De studie rechten
leidt mensen op tot goede analytici met kennis van hogere maatschappijleer die multi-inzetbaar zijn, daar is niks mis mee’. Mr. H. Brouwer
voorzitter van het College van procureurs-generaal 18 januari 2011.
Smits, p. 19. Er zijn veel karikaturen over de verschillen tussen de rechtswetenschap en andere disciplines. Een bijzondere is die van prof. mr.
dr. Eric Rassin in de Observant van 20 mei 2010: “Ik heb rechten en
gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. Toen ik mijn
subsidieaanvraag deed, was ik in dienst van de rechtenfaculteit. Ook
had ik een nul-aanstelling bij psychologie. Ik wilde eigenlijk een vaste
aanstelling in Randwyck, ik voelde me er meer thuis. De onderzoeksme- 42 -
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Hij onderscheidt vier vragen die de rechtswetenschap typeren:
hoe luidt het recht, de beschrijving;
hoe behoort het recht te luiden, de normatieve component;
welke consequenties heeft de toepassing van een bepaalde
rechtsregel, het effect;
wat is het recht, waarom geldt het en hoe ontwikkelt het zich,
de legitimiteit.104

Zo komt hij tot drie typologieën van de rechtswetenschap, de beschrijvende rechtswetenschap, de empirische rechtswetenschap en
de metajuridica.105
Volgens Smits is de meest gehanteerde methode van wetenschapsbeoefening in het recht de beschrijvende rechtswetenschap. Juristen spreken over rechtsvinding als het gaat om de vaardigheid van
het bedienen van de beschrijvende rechtswetenschap. Eenvoudig
geformuleerd wordt het recht door wetgevingsjuristen gemaakt en
door andere juristen (advocaten, officieren van justitie, bedrijfs- en
overheidsjuristen, rechters) geïnterpreteerd en ‘gevonden’. Interpretatie geeft een zekere subjectiviteit aan, hoewel de interpretaties
tot een grote mate van intersubjectiviteit (objectiviteit) worden gevormd, omdat er een sterke institutionele controle is. Deze sterk
op de praktijk gerichte werkwijze binnen het rechtssysteem wijkt
in ieder geval af van de methode van falsificatie, weerlegging en
toetsing, die binnen het (natuur) wetenschappelijk forum geldt.106
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thodologie is heel anders, de psychologen hebben betere faciliteiten. Bot
gezegd: een jurist zit op zijn kont en leest een pdf van een arrest op zijn
beeldscherm. Hij steekt een sigaar op en maakt er een eigen samenvatting van. Een psycholoog staat veel meer met zijn voeten in de modder;
hij produceert echt kennis, met behulp van vragenlijsten en moeilijke
statistische berekeningen.” http://www.observantonline.nl/Archief/ArtikelenOud/tabid/69/agentType/View/PropertyID/1670/Default.aspx,
geraadpleegd 4 juli 2014.
Smits, p. 29.
Smits, p. 31, 52, 57 en 139.
Te denken valt aan de relatief kleine wetenschapstraditie op het gebied
van bijvoorbeeld de rechtseconomie, de rechtssociologie, de rechtspsychologie etc. Zie ook Klanderman, p. 61. Er is door Smits gewezen op
tradities die een externe beschrijving geven van rechtsstelsel, dus in an- 43 -

De sterke wisselwerking tussen de rechtspraktijk en de rechtsvindingstheorie leidt, volgens Friedman, tot de volgende tautologische vooronderstelling: ‘the practice of law was, what the lawyers did’.107 Daarmee worden de interpretaties van juristen, de
uitgangspunten en het paradigma voor de theorievorming van de
rechtswetenschap.108
Het juridische metier is eigenlijk altijd vooral pragmatisch geweest: oplossingen zoeken binnen de kaders van het recht. Voor
theorievorming werden de uit de concrete oplossingen praktijkgerichte regels gedistilleerd, opdat zij in meer dan één geval toepasbaar waren. Zolang dit goed functioneerde was er geen reden de totstandkoming van de rechtswetenschap anders vorm te
geven, aldus Friedman.109 Hiermee wordt de rechtswetenschap
volgens Friedman een voorbeeld van een wetenschap die relatief makkelijk te bestuderen is. Praktijkcasus zijn vaak goed te
volgen, het is de interpretatie van juristen die het vak moeilijk
maakt.
Dit leidt volgens Vago tot de consequentie dat een praktische
vraag die beantwoord moet worden in de rechtenstudie is: of
de student gevormd kan worden tot rechtsvinder, interpretator
van het recht.110 Dit neemt niet weg dat de kracht van de rechtenstudie zou kunnen liggen in het concretiseren van de eigen
methodologie. Het gaat in de rechtswetenschap om mensen die
zich de cultuur van het recht en de gewoonten en omgangsvormen van haar beoefenaren eigen maken, aldus Stolker.111 Na de
opleiding zijn zij het die werken aan de bestudering, interpreta-
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dere termen dan die van het rechtsstelsel zelf. Deze tradities maken gebruik van de methoden van andere disciplines zoals de sociologie, de
antropologie en de economie. Smits, p. 44 e.v.
Zo stelt Friedman 1985a, p. 635, 663 en 692.
Kuhn, pp. 43, 94-95 en 144 en 147, Strauss, p. 13, vergelijk ook Hegel,
p. 45.
Friedman 1985a, p. 634.
Vago a.w. p. 391-394. Vergelijk: Stolker 2003a, pp. 766-778 en De
Geest, pp. 58-66.
Stolker 2013, p. 78.
- 44 -

tie en toepassing van het recht, waardoor de bijzondere methodologische eigenschap van het recht vinden verder ontwikkeld
zou kunnen worden. De kern hiervan is een vaardigheid die
zich meer richt op het specifieke geval dan het algemene. Het is
die methode die de jurist tot goede rechtsvinder, goede rechtswetenschapper maakt, aldus Smits.112 De rechtswetenschap is
hiermee wezenlijk anders dan empirische wetenschappen. Zij
is niet gericht op herhaalbaarheid en houdbaarheid, maar het
recht is een normatieve wetenschap, iets is goed of fout, absoluut of relatief, formeel of materieel, geldig of niet geldig. De
normativiteit wordt in belangrijke mate bepaald door de individuele rechtsbeoefenaar. Om te achterhalen wanneer iets goed of
niet goed is, zoekt en vindt men het recht. Daarom is het recht
voornamelijk op het verleden georiënteerd. Dat wat gevonden
kan worden telt, de werkelijkheid op papier telt, niet de echte
werkelijkheid. 113
Er zijn echter ook andere opvattingen. Zo stellen kritische juridische studies dat het recht als wetenschap gericht is op het rechtvaardig inrichten van de samenleving, en daarom niet los kan
staan van politieke, sociale, economische en historische normen
en waarden. Dit noemt Tobol de morele dimensie van de rechtswetenschap.114 Het is een aanvulling op de hierboven beschreven
methode van beschrijvende rechtswetenschap. Daarmee wordt bedoeld dat de bestudering van het recht meer is dan het aanleren
van een techniek. Het werk van juristen speelt zich af in de maatschappelijke context en daar zijn normen en waarden leidende beginselen voor alle mensen.
De door Smits aangeduide empirische wetenschapsbeoefening en
de metajuridica houden zich hier mee bezig. De kern blijft echter
het vinden wat recht in een bepaalde casus is, zo stellen de onderzoekers Velthoven, Ter Voert en Van Gammeren-Zoetewei.115
112
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Smits, pp. 81-82.
Vago, p. 6.
Tobol, p. 88.
Velthoven e.a. Geschillenbeslechtingsdelta 2004, p. 45 en 61.
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Stolker noemt dat een wetenschapsbeoefening die voldoet aan
de eisen van rechtvaardigheid, doelmatigheid en die gericht is op
rechtszekerheid. De rechtswetenschap behoort zich bezig te houden met de bestudering van het recht, opdat de ordening van de
maatschappij, de beslechting van geschillen en de handhaving van
regels optimaal vorm krijgen.116
Er zijn anderen, zoals de rechtseconoom De Geest, die kritiek uiten op het beschrijvende karakter van de rechtswetenschap. De
Geest geeft aan dat de rechtswetenschap drie taken heeft: rechtsregels verbinden aan feiten, algemeen toepasbare theorie vormen
en het optimaliseren van het recht, de best practices benoemen.
Het gevaar dat in deze drie taken schuilt, is dat er geen objectief
en meetbaar waardenkader is waaraan de juistheid getoetst kan
worden. Er is geen leidende normativiteit, aldus De Geest. Hij
stelt bijvoorbeeld dat indien de waarde geluksmaximalisatie117 is,
het geluk van de een het ongeluk van de ander kan zijn (vergelijk
winnen en verliezen in een rechtszaak). De rechtswetenschap is
daarmee een typisch individualiserende wetenschap, een kunde
van de individuele jurist.
Vooral de objectiviteit van de rechtswetenschap staat volgens De
Geest onder druk, omdat de jurist in zijn beroepsuitoefening altijd
gedwongen is de regels zodanig te interpreteren dat de feiten van
een gegeven casus onder de regel zijn te vatten. De institutionele
controle (zoals bijvoorbeeld hoger beroep en cassatie) levert wel
enige mate van objectiviteit, maar de gestructureerde normvinding
staat volgens De Geest onder druk.118 Iedere jurist kent immers
verschillende interpretatiekundes (variërend van teleologisch tot
positivistisch van wetshistorisch tot redeneringen naar analogie119)
en komt zo tot een standpunt; vindt zo het recht in een gegeven geval. Daarin schuilt volgens hem een methodologische fout.
Juristen verpakken hun eigen wetenschappelijke methode als de
116
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Stolker 2003a, p. 770.
Hij verwijst hierbij naar het gangbare utilitarisme, De Geest, p. 62.
De Geest, p. 65.
Zie de meeste boeken waarin een inleiding in het recht gegeven wordt.
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enige methode, vaak met retorische kracht. Hiermee wekken zij
de indruk dat het recht en de interpretatie daarvan door iedereen
altijd en ongeacht de context, nagevolgd kan worden.120 De normativiteit zou daarmee eenduidig zijn, maar de uit de aard van de
interpretaties gegeven subjectiviteit wordt hiermee naar de achtergrond verdrongen. Daarmee kan de rechtswetenschap in de fout
van de scholastiek vervallen. Een bepaalde stelling wordt bevroren
tot juridische norm, terwijl het hier gaat om tekstinterpretatie en
redeneringen in het licht van een bepaalde zaak, met als wetenschappelijke methode de retorica, aldus ook Kummeling.121 Deze
elementen maken dat er wel eens gesproken wordt van het feit
dat de rechtswetenschap nog in een voorwetenschappelijke fase is,
aldus De Geest. Stolker noemt deze elementen discursieve elementen, die de rechtswetenschap maken tot een open wetenschap.122
Hij vindt dit juist de kracht van de beoefening van de rechtswetenschap. De professionele situatie van de rechtswetenschapper is
essentieel. Vragen als: Is hij ervaren? en Staat hij open voor invloeden
van buitenaf? en vooral Welke normen hanteert hij? en Hoe doet hij
dat? zijn van belang. De rechtswetenschap staat immers midden
in de samenleving.123 De beoefening van de rechtswetenschap kan
volgens Stolker alleen goed worden uitgeoefend door een jurist die
midden in de samenleving staat.
Rechtssociologen maken het onderscheid tussen ‘law in the
books’ en ‘law in action’. De rechtswetenschap heeft de neiging
zich te concentreren op ‘law in the books’. Een oorzaak daarvan
is dat de bestudering van ‘law in action’ andere dan uitsluitend
juridische wetenschappelijk methodes gebruikt, zoals die van de
sociale wetenschappen en juristen zijn daar minder in thuis, aldus Pound.124 De concentratie op de ‘law in the books’ wordt
weerspiegeld in de ontwikkelingen van de afgelopen decennia
in de curricula van de rechtenstudies. Juist elementen zoals bij120
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De Geest, p. 62.
Kummeling in Brouwer 2005, p. 89-90.
Stolker 2003a, p. 772-776.
Stolker 2003a, pp. 772-776.
Pound, pp. 12-36.
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voorbeeld economie en criminologie zijn tegenwoordig losgemaakt van de juridische studie. Maakten ze vroeger een integraal
deel uit van respectievelijk de afstudeerrichtingen privaatrecht
en strafrecht, tegenwoordig zijn het zelfstandige afstudeerrichtingen.125 Er is een concentratie op het positieve recht.126 De
Geest en de Australische rechtsgeleerde Ziegert vinden dit een
verarming van de rechtswetenschap. Ziegert baseert zich op de
theorie van de klassieke rechtssocioloog Ehrlich (1862-1922).127
Ehrlich was een jurist die zich continu bezighield met de verbetering van het wetenschappelijke karakter van de rechtswetenschap. Hij schreef over levend recht. Zijn interesse ging vooral
uit naar de manier waarop mensen in de sociale werkelijkheid
invulling gaven aan het functioneren van het recht en niet naar
de inhoud van het positieve recht.128 Zijn werk is weliswaar bijna honderd jaar oud, maar voor de innovatie van de rechtswetenschap is het nog steeds actueel.
Rechtsgeleerdheid was in Ehrlichs visie vooral een sociale wetenschap. Voornamelijk omdat rechtsgeleerden de organisatorische kant van het sociale leven van burgers ondersteunden in regelgeving en de interpretatie daarvan. Zijn ideeën van levend recht
corresponderen vooral met de scholen van het rechtsrealisme in
Noord Amerika en Scandinavië.129 Ehrlich had de opvatting dat de
Angelsaksische Common Law traditie minder hardleers in de doctrine was, dan het regime van het geadopteerde Romeinse recht
van de continentale traditie, waarin het rechtspositivisme en de
125
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De Geest, pp. 61-64.
Dit blijkt ook uit het convenant dat begin 2016 tussen de togaberoepen
en de juridische faculteiten is gesloten en dat aangeeft dat de juridische
studie voor de garantie van het civiel effect vooral uit positiefrechtelijke
vakken moet bestaan. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Harde-afspraak-over-kwaliteit-jurist-die-togaberoep-wil-uitoefenen.aspx geraadpleegd 19 april 2016.
Ziegert, pp. xxi-xxiv.
Hertogh 2011, p. 292.
De Groot, p. 95, hij wijst op het theologische in de rechtswetenschap
waarbij in tegenstelling tot het realisme gewezen wordt op het rechtssubjectivisme dat volgens de Scandinaviër Haegerstroem met Augustinus en
Descartes in het recht zijn geslopen.
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dwangbuis van de dogmatiek, juristen tot aan wetgeving gehoorzamende knechten maakte.130
Ehrlich nam stelling tegen juristen die het recht zien als resultaat
van een strikte juridisch-analytische positiefrechtelijke redeneertrant. Zijn stelling was dat juristen in hun rechtsvinding voornamelijk psychologisch redeneren. Wat het recht bijzonder maakt, is
noch logica, noch een soort hogere normativiteit, maar het feit dat
de juridische praktijk (door politie en rechtspraak) afdwingbare beslissingen produceert. De bron van iedere vorm van rechtsbeoefening moet dan wel het gewone sociale leven zijn. In hun opleiding
wordt juristen afgeleerd te kijken naar het gewone leven, althans
hen wordt geleerd de gewone feiten door een juridische bril te
scheiden in rechtsfeiten (feiten die een juridisch gevolg (kunnen)
hebben) en gewone feiten. Juristen raken daardoor gefixeerd op de
eigen juridische context en beperken daarmee de mogelijkheid tot
brede normatieve reflectie, aldus Ehrlich.131
Hij wijst ook op de sociologie als ondersteunende wetenschap
voor het recht, omdat alle juridische handelingen in beginsel sociaal-maatschappelijke handelingen zijn.132 Hij ontkent niet de
noodzaak van juridische specialisatie of een juridisch gespecialiseerde opleiding, maar wijst met klem op het gevaar van te zeer
toegespitste juridische rechtsvinding of juridisch redeneren als een
louter op zich zelf staand fenomeen. Vooral omdat er het gevaar
is van het naar binnen gekeerd raken. Het recht, de rechtswetenschap en rechtstoepassing moeten te allen tijde ten dienste staan
van de maatschappij en van de actoren in de maatschappij en
nooit een dogmatisch of disciplinair doel op zich worden. 133 Niet
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Ziegert, p. xxvi.
Vergelijk de homo juridicus in Hertoghs analyse, Hertogh 2011, p. 295.
Ehrlich 2002, p. xxx.
‘Rechtsgeleerdheid is waarschijnlijk het enige wetenschapsgebied waar
men als onderzoeker met een gerust hart een tijdje uit kan verdwijnen
voor een andere functie in de maatschappij. Mits men compos mentis is
kan men terugkeren. Sterker het wordt enorm gewaardeerd dat men met
een behoorlijke dosis maatschappelijke bagage weer terugkomt in de wetenschap. Mijn collega-ministers die afkomstig waren uit de natuurwetenschappen, zeiden hun wetenschappelijke carrière in feite definitief
- 49 -

het positieve recht, maar hoe men het recht ervaart, zou centraal
moeten staan in de rechtsgeleerdheid, vindt ook Hertogh.134 De
rechtswetenschappelijkheid als doel op zich wordt door verschillende auteurs als een gevaar beschouwd.135 De jurist moet in hun
opvatting in de uitoefening van zijn wetenschap, vooral een intermediair tussen de burger en het rechtssysteem zijn.136
In deze veelheid van methodologische en wetenschappelijke opvattingen over de rechtswetenschap schuilt mijn inziens de ruimte
en de mogelijkheid tot het systematisch verankeren van de reflexiviteit rondom de normativiteit van het vak, het waardenkader dat
aan de juridische studie ten grondslag ligt en de doorlopende omgang met de normen die aan de werkzaamheden van een jurist ten
grondslag liggen. De omgang met de normen van het vak liggen
niet zo vast. Daarover moet nagedacht en gesproken worden. Die
ruimte is nog onbenut en daar probeert dit onderzoek invulling
aan te geven. De ruimte en de veelheid van opvattingen geven
een mogelijkheid om vruchtbare humus te vormen; vruchtbaar
voor de normatieve professionalisering van de beroepsgroep. In
hoofdstuk 5 wordt een casus gegeven waarin gepoogd wordt dit te
verduidelijken.
1.6 Impliciete normativiteit in de opleiding van juristen
In een (beroeps-)opleiding speelt het socialisatieproces dat studenten doormaken om te worden tot professional een grote rol. 137 Dat
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vaarwel toen zij voor een politiek ambt kozen’. Prof. mr. dr. E.M.H.
Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht
Tilburg University Law School en oud minister van Justitie, 18 maart
2011.
Hertogh 2011, p. 292.
Vago, p. 115.
Vago, p. 116-120 en 212-213 waar hij zich baseert op Drukheim, Clinard en Meier.
Ik spreek hier van impliciete normativiteit waarbij ik doel op het zogenaamde verborgen curriculum dat in iedere opleiding aanwezig is ook
in de rechtenstudie. Het gaat hier om elementen die impliciet worden
aangeleerd en van groot belang zijn voor de beroepsuitoefening van een
professional, zie Witman.
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heeft eveneens invloed op de normativiteit van opleidingen, zoals
in dit onderzoek de juridische opleidingen. Over die impliciete
normativiteit gaat deze paragraaf.
Juridische opleidingen zijn van oudsher opleidingsplaatsen van
en voor de maatschappelijke elite, zegt Stone.138 De juridische
opleiding stoomt mensen klaar voor een zeer diverse beroepsuitoefening in de samenleving en levert afgestudeerden af die
uiteindelijk vaak in belangrijke maatschappelijke functies terecht komen. Heeft dat wellicht met de opleiding van juristen
te maken? Het vermoeden is sterk. De opleiding is namelijk te
typeren door de volgende zes elementen, die een bepaalde rituele werkwijze weergeven: (deze zijn gebaseerd op bevindingen
van verschillende onderzoekers en door mij generiek en ideaaltypisch weergegeven).139
1

In het eerste jaar wordt het recht en het juridische systeem door
docenten enigszins gemystificeerd. Het recht is een ‘prachtig’
systeem, dat in alle haarvaten van de samenleving zijn invloed
heeft.140 De superioriteit van het recht als het systeem dat het
laatste woord heeft, gevoed door docenten die studenten duidelijk maken dat het recht de werkelijkheid anders ziet dan de
gewone burger, draagt bij aan het creëren van het gevoel tot
een bijzondere groep te behoren. Een fiets die in je bezit is,
hoeft nog niet je eigendom te zijn. Bezit en eigendom, vóór de
studie nog synoniem, blijken eigenstandige juridische fenomenen te zijn.

2 De wijze waarop docenten studenten benaderen kan hiërarchisch zijn, volgens Susskind en anderen.141 De afstandelijke
138
139

140
141

Stone, p. 58.
Bedoeld worden de studies van Barton, Cooper en Trubek, De Grootvan Leeuwen, Sullivan en Wendt gecombineerd met mijn eigen waarnemingen. Zie voor de verwijzingen de literatuurlijst. Zie eveneens Packer
en Ehrlich, p. 5 en verder.
Sullivan, p. 146 noemt dit de practice for legal education zie ook Stone,
pp. 56-88. Zie ook Spoormans 2014, p. 2987 en verder.
Susskind 2008, p. 115 en De Groot-van Leeuwen 2011, p. 254 en verder.
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beoordeling van werkstukken, maar ook het soms formalistische taalgebruik142 leert studenten, de toekomstige juristen,
een manier van omgaan met de ander, die er toe zou kunnen
leiden dat ze zich anders voelen dan de rest van de samenleving. Hiërarchie en de daaruit voortvloeiende socialisatieprocessen komen voor bij de meer traditionele studies zoals
rechten, theologie en geneeskunde.143 Een uitvloeisel hiervan
vinden we in de rechtspraktijk. Juristen zijn waarschijnlijk
nog de enige academisch opgeleiden in onze samenleving
voor wie burgers opstaan als zij een zaal betreden. Immers
als rechters de zittingzaal binnenkomen staan alle aanwezigen
op.
3 Er is een sterke rangorde in de banen waarvoor we studenten
in het recht opleiden. De commerciële advocatuur staat hoog
in aanzien bij de pas afgestudeerden. Bij maatschappelijke debatten worden juridische hoogleraren aan het woord gelaten
in de kranten en op radio en tv, vaak om de kaders aan te
geven van het recht. Of het nu gaat over de positie van de
weigerambtenaar ten aanzien van het homohuwelijk of over
de beslissingskracht van een demissionair kabinet: de status
van de juridisch hoogleraar is hoog, mede door zijn publieke
optredens. Daarnaast is er in de juridische wereld zelf ook een
onzichtbare, maar onmiskenbare hiërarchie. Advocaten staan
hoog op de juridische beroepsladder, gemeentejuristen laag.
Rechters staan hoog, juridisch medewerkers bij een rechtsbijstandsverzekeraar laag, bankjuristen hoog en juristen die
werken bij een uitkeringsinstantie laag, wo-juristen hoog en
hbo-juristen la(a)g(er). Vaak heeft dat met de financiële vergoeding voor de functie te maken, maar er is van meet af aan
al een rangorde in toekomstige beroepen voor de juridische
student. Heel anders is dat bijvoorbeeld bij sociale wetenschappers voor wie de toekomstige beroepsuitoefening zeer
142
143

“Kijk links en rechts van u: die student zit er volgend jaar niet meer”, is
een beroemde neerbuigende openingszin in het eerste college inleiding
recht.
De Groot-van Leeuwen 2011, p. 258.
- 52 -

diffuus is. Zo wordt bij juristen dus al in de studie een virtueel
gilde geschapen waarin studenten hun plek moeten zien te
veroveren, aldus Blasi.144
4

De juridische opleiding richt zich op een snelle socialisatie van de
studenten in een juridische manier van denken, zo stellen Luichies
en De Groot-van Leeuwen.145 Deze socialisatieprocessen zijn anders in het juridische domein dan in andere domeinen, omdat ze
niet zozeer gericht zijn op het scheppen van intersubjectiviteit,
maar op het scheppen van een rangorde.146 De opleiding is gericht
op het leren onderscheiden van de feiten in juridische feiten en
gewone feiten en gericht op conflicten en de juridische aanpak
daarvan. Hierdoor gaan studenten snel als een jurist denken.

5

Dit brengt een enigszins eenzijdige manier van lesgeven met
zich mee. Er wordt veel aandacht besteed aan analytische vaardigheden. Het is in de studie noodzakelijk het recht als een
formeel en rationeel systeem voor te spiegelen, om het goed te
kunnen aanwenden voor de analyse van een casus. Veel minder aandacht wordt geschonken aan wat het gebruik van deze
vaardigheden doet met de jurist zelf. De normativiteit van zijn
beroepsuitoefening staat eigenlijk niet ter discussie in de studie. De jurist heeft altijd gelijk, is zo’n platitude, die men vaak
hoort tijdens de studie.147

6

De juridische denk- en redeneermethode is gericht op een
haarfijne analyse van een casus op basis van feiten en overwegingen die in het geding zijn. Fraemon geeft aan dat hiermee
wordt gefocust op wat betwijfelbaar is en niet op wat vast-

144
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147

Blasi, p. 125.
Luichies, p. 263 en De Groot-van Leeuwen 2011, p. 258.
Kunneman geeft aan dat socialisatieprocessen in beroepsgroepen een
waardevol element hebben, namelijk dat van de afstemming van het
scheppen van een intersubjectieve beroepswaarheid. Bij juristen is het
hier bedoelde socialisatieproces vooral een rangorde scheppen en een
vaardigheid aanleren. Kunneman 2012, pp. 92-93.
Zie ter illustratie de zaken die Kat beschrijft, bijvoorbeeld p. 78 en verder.
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staat.148 Anders gezegd: er wordt in een conflict tussen partijen
niet primair gekeken naar wat hen bindt of wat tussen hen
als overeengekomen vaststaat, maar juist naar wat hen onderscheidt. De diepgang van de studie zit in de juridische vakken. De sociale, ethische en culturele aspecten komen relatief
weinig aan bod.149 Deze laatste aspecten krijgen geïndividualiseerd marginaal aandacht in een enkel vak, zoals beroepsethiek, rechtsfilosofie, rechtssociologie of geschiedenis van het
westers ethisch denken. Vaak zijn dit keuzevakken die niet of
nauwelijks worden gekozen en daarom steeds minder aandacht
krijgen in het curriculum.150
Ook de als visionair voor het juridische beroep beschouwde Engelse hoogleraar Susskind, duidt in zijn boeken tien impliciete elementen aan die het klassiek historische juridische denken ondersteunen.151 Juristen worden volgens hem opgeleid in:
1

advisering: de juridische dienstverlening is gericht op een advies beperkt tot specifieke omstandigheden;
2 één op één contact: de jurist geeft advies aan één cliënt en niet
aan een groep cliënten in dezelfde omstandigheden die niet
zijn cliënt zijn;
3 reactieve dienstverlening: het initiatief ligt bij de cliënt, de jurist reageert;
4 tijdgebonden facturering: juristen wordt geleerd dat tijd geld is
148
149
150

151

Fraemon, p. 168 en verder. Zie ook: Van Otterlo en Kinneging in Ars
Aequi 2008.
Zie hiervoor de stand van de juridische studie op de website: www.rechtenstudie.nl, geraadpleegd 18 november 2016.
Zo is mijn eigen ervaring als docent rechtsfilosofie aan de Universiteit
Utrecht. Het is overigens ook bijzonder dat studenten die ik later trof
in hun werkzame leven, vaak spraken over het belang van deze relativerende vakken. Zij gaven aan met het positieve recht vaak de basis
geleerd te hebben die al bijna verouderd was bij het afstuderen terwijl
bijvoorbeeld de rechtsfilosofie hen het denken over bepaalde normen en
waarden had aangeleerd, die ze pas in hun beroepsuitoefening blijvend
wisten te waarderen.
Susskind 1996, pp. 41-46. Zie ook: www.susskind.com geraadpleegd 13
juli 2016.
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en dat advocaten bijvoorbeeld rekenen per tijdseenheid van 6
minuten. Hierdoor is er geen sprake van waardenmaximalisatie;
5 restrictief communiceren: juristen worden opgeleid met een
systeemvisie waarbij hen geleerd wordt obstakels op te werpen.
Het recht –zo wordt hen geleerd- is zeker geen systeem dat ‘empowert’ of erop gericht is altijd het beste uit mensen te halen;
6 een defensieve houding: juristen wordt geleerd altijd op hun
hoede te zijn. Het onderwijs put niet uit voorbeelden van een
mensenleven of een onderneming waar het allemaal goed ging.
Het gaat altijd om de uitzonderingen op het geval, de valkuilen,
de beren en wolven die iedere jurist op zijn weg behoort te zien;
7 een focus op het recht: het recht is eerst en vooral bepalend
voor de studie en de oplossingen van casuïstiek. Commerciële en sociale belangen en het voorkomen van juridische problemen worden wel genoemd, maar vaardigheden op dat vlak
worden niet primair aangeleerd;
8 traditionele conflictbeslechting: deze is in de opleiding een
klassiek juridische. Problemen worden opgelost door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Arbitrage, mediation of andere vormen van alternatieve conflictbeslechting worden wel
genoemd in de studie, maar de probleemoplossing is gebaseerd
op de klassieke centrale vraag: ‘wat gaat de rechter beslissen’;
9 een toegewijde juridische beroepsopvatting: juristen wordt
aangeleerd dat zij de enige professionals zijn die het recht
zouden kunnen begrijpen en toepassen, de zogenaamde ‘closed-shop’mentaliteit;
10 het feit dat nog steeds papier centraal staat: hoewel andere bijvoorbeeld elektronische manieren van communiceren steeds
meer toenemen (en zelfs als bewijs in zaken worden toegelaten), wordt de wereld van het recht voornamelijk door papier
gedomineerd. Van bezwaarschriften tot hypotheekaktes, alles
moet idealiter op papier zijn vastgelegd.
Het heersende beeld kenmerkt zich, kort gezegd, door een juridisch,
vaktechnisch, inhoudelijk op het positieve recht gericht stramien.152
152

‘Het is begrijpelijk dat er juristen worden afgeleverd die routinelijnen
aflopen in hun beroepsuitoefening, maar dat betekent niet dat we juris- 55 -

De studie typeert zich door een focus op regels, interpretatie en analyse van die regels en de verdeling van macht. Impliciet wordt er veel
aangeleerd dat de focus op het klassieke rechtsdenken ondersteunt.
Stolker concludeert dat de rechtsgeleerdheid een opleiding is waarin
een grondige kennis en inzicht wordt verworven op een aantal traditionele rechtsgebieden, maar waarin bijvoorbeeld de internationale
component beperkt blijft tot enige vorm van rechtsvergelijking en
waarin er een internationale stage niet wordt gestimuleerd. Eveneens is er volgens hem te weinig sprake van training in de ethische
dimensie van de op de rechtsbeoefening gerichte vakken.153 De Nederlandse rechtssocioloog Schuyt stelt dat rechtsgeleerdheid, wil het
een goede wetenschappelijk en universitaire opleiding zijn en blijven, naast de gedegen theoretische scholing, gehouden is impliciet te
werken aan het scheppen van een inlevingsvermogen voor juristen in
de dop. Zo leren zij dat ze deel gaan uitmaken van een levende rechtscultuur, waarin de waarden van de rechtsstaat, de gemeenschappelijke component van alle juridische beroepsuitoefening, centraal
staan.154 Het wrange is dat Schuyt in zijn opvattingen over inlevingsvermogen en waarden van de rechtsstaat, behoorlijk geïsoleerd staat.
Het is volgens Dorresteijn geen gemeengoed onder degenen die de
juridische opleiding vormgeven, dat de ethische onderlegger van een
rechtenstudie ampele aandacht verdient.155

153
154
155

ten mogen opleiden tot gewillige ingenieurs. De jurist wordt geacht een
eigen verantwoordelijkheid te hebben en zich bekwaamd te hebben in
een eigen beroepsethos. Juist het aanleren van een beroepshouding die
de waarden van de rechtsstaat beschermt en vormgeeft is naast gedegen
kennis van het recht onontbeerlijk.’ Prof. mr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin,
hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht Tilburg University Law School en oud minister van Justitie, 18 maart 2011. ‘Open
mindedness, creatief denken, klantgericht zijn, zijn belangrijke zaken
voor een jurist en advocaat. Toch moet de studie zich primair richten
op het aanleren van het juridische handwerk: analyseren van een casus,
goed gebruik van wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere typische juridische basisvaardigheden zijn essentieel. Er is on-the-job genoeg
ruimte en noodzaak voor het aanleren van buitenjuridische vaardigheden en disciplines’. Mr. J.D. Loorbach, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, 14 april 2011.
Stolker 2013, p. 74 en p. 78.
Schuyt 2011, p. 23.
Dorresteijn 2011.
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Ashmann concludeert dat in de impliciete beroepsvorming
teveel variaties zijn binnen de juridische opleidingen.156 Volgens
Dorresteijn is deze variatie juist goed, omdat uniformiteit in de opleidingen zou leiden tot verstarring en profilering en zo innovatie
zou blokkeren.157 Zijn opvatting is echter dat socialisatie primair
op de bestudering van het positieve recht moet zijn gebaseerd.158
Hij bedoelt hiermee, dat de jurist in opleiding zijn academische
vorming, professionalisering, socialisatie en reflexieve scholing tijdens zijn studie maar zelf moet modelleren.159
Stolker heeft in zijn studie over de toekomst van het juridisch
onderwijs, dezelfde kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkelingen van de rechtenstudie als in deze paragraaf zijn beschreven.160
De conclusie die hij in grote lijnen trekt, is dat juridische opleidingen niet toe zijn aan ingrijpende wijzigingen als het gaat om
het impliciete curriculum. De traditionele juridische beroepen
zijn nog volop zoekende als het gaat om het ideale opleidingstraject.161 Het aantal beschikbare bronnen, artikelen en boeken over
juridisch onderwijs is, zeker internationaal gezien, enorm. Stolker
constateert echter, dat er sinds de vergadering van de Nederlandse
Juristen Vereniging in 1931 over dit thema eigenlijk weinig nieuws
onder de zon is. Kort gezegd was er toen een roep om enerzijds
praktische en anderzijds filosofische scholing; om verdieping van
de wetenschappelijke kwaliteit; er moest meer aandacht besteed
worden aan de didactiek en aan de beroepssocialisatie en studenten bleken gekenmerkt te worden door een zekere gemakzucht en
matige analytische- en taalvaardigheden. Die roep is er volgens
Stolker nog steeds.162 Stolker vindt dat er een dringende behoefte
bestaat de studie meer professiegericht te maken, wat aan te zet156
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Zij koppelt haar onderzoek aan de grote uitval (25%) van raio-studenten (rechterlijke ambtenaren in opleiding) wegens de gebrekkige kennis
van bijvoorbeeld het civiele recht, het grote struikelblok in de opleiding.
Ashmann 2011, p. 3 en 8.
Dorresteijn 2011, p.2.
Dorresteijn 2011, p. 2.
Beljaars, p. 194 e.v, Stolker 2013, p. 79.
Stolker 2014.
Stolker 2013, p. 72.
Stolker 2013, pp. 72-73.
- 57 -

ten in zwaarte en meer aandacht te schenken aan evidence based
legal education en de accommodatie met het beroepenveld als het
ware concretere vormen te laten aannemen. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld een vergelijkbare studie als het gaat om de verhouding academisch/beroepsgericht, zoals geneeskunde, ontbeert de
rechtenstudie een duidelijke verbinding met de verscheidenheid
van de beroepen zoals artsen in opleiding dat wel hebben. Die
verbinding is voor de socialisatie in het beroep van groot belang,
vindt Stolker.163
Het impliciete curriculum speelt derhalve wel degelijk een belangrijke rol, maar er is een diversiteit aan opvattingen over wat die rol
dan precies is of moet zijn. Centraal staat wel dat er aandacht aan
socialisatie of het impliciete curriculum moet worden geschonken.
Sommigen (zoals Stolker) noemen dit Bildung.164 Stolker zegt dat
dit echter nauwelijks de gangbare praktijk is. Dit moge onder andere blijken uit een opvatting die is weergegeven in NRC Handelsblad van 17 maart 2014. Vijf bestuursvoorzitters van grote advocatenkantoren deden een oproep om de juridische opleiding te
verbreden: meer Bildung in te bouwen. Het was een cri de coeur
die neerkomt op het verminderen van de juridisch technische kennis in de juridische opleidingen ten faveure van een verbreding in
multidisciplinaire en beroepsmatige, socialiserende zin. Het model
van de zogenaamde T-shaped-client-loving-lawpreneur: een jurist
die juridische kennis (de staander in de T) combineert met brede kennis van psychologie, sociologie, gedragskunde, omgangsvormen, politicologie en economie et cetera (de ligger in de T).
Waarom? Omdat de problemen van alledag te complex zijn om
ze louter met kennis van het recht te tackelen. Er is een duidelijke
expertise nodig van andere (impliciete) vakgebieden.165 Ze roepen
163
164
165

Stolker 2013, p. 75.
Stolker 2013, p. 77. Hoezeer juristen dit ook als ethische dimensie van
hun vak zien, de aandacht daarvoor is minimaal.
Zo vindt ook Marjan Bastiaan directeur van OSR juridische opleidingen
in: Mr Magazine 9 jrg 11 2015, p. 47. Het betreft hier: Martijn Snoep
bestuursvoorzitter van De Brauw Blackstone Westbroek, Arnold Croiset
van Uchelen, bestuursvoorzitter Allen & Overy, Johan Rijlaarsdam, bestuursvoorzitter Houthoff Buruma, Michaëla Ulrici, bestuursvoorzitter
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op tot wijziging van de wet om de juridische opleiding in die zin
aan te kunnen passen; men zou kunnen zeggen om vele impliciete
elementen te expliciteren.166
Dit geluid werd recent nog eens versterkt tijdens het Landelijk
Juridisch Jaarcongres op 29 januari 2016, waar het beroepenveld
klaagde over een gebrek aan ethische bewustzijnsvorming en multidisciplinariteit in de rechtenopleidingen. Afgestudeerden werd
een tekort aan zelfreflectie en omgevingsbewustzijn verweten en
men was eveneens niet blij met de kennelijk aangeleerde houding
om alle problemen juridisch te ‘framen’. De tekortkomingen van
de opleidingen zijn dus niet juridisch inhoudelijk, maar vooral gericht op het niveau waarop afgestudeerden moeten kunnen functioneren.167
1.7 Normatieve opvattingen over de vernieuwingen van het
juridisch onderwijs
Naast de hierboven geschetste impliciete normativiteit in het juridisch onderwijs, zijn ook systematische vernieuwingsbewegingen
geweest die expliciet tegemoet komen aan de eisen die aan de opleiding worden gesteld vanuit de wet en de brede maatschappelijke
context. Zo hebben de clinical law professors Cooper en Trubek
in hun boek Educating for Justice een vernieuwingsinventarisatie
gemaakt die ik hieronder volg. Zij delen hun vernieuwingsvoorstellen in volgens 6 thema’s: de rechtvaardigheidsthese, sociale
waarden in juridisch onderwijs, professionaliteit, klinisch juridisch
onderwijs, proactiviteit/ interdisciplinariteit/ globalisering168/ pluralisme en het geïntegreerd model.
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167
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Nautadutilh en Bas Boris Visser, bestuursvoorzitter Clifford Chance.
Van de Luytgaarden 2015, p. 17 en verder.
Aldus de opinie van prof. Adriaan Dorresteijn van donderdag 4 februari
2016, op www.dub.uu.nl geraadpleegd 4 april 2016.
Ik gebruik in deze studie de ‘ingeburgerde’ term globalisering om aan te
geven dat de belevingswereld, sociale context en werkcontext van burgers steeds internationaler wordt. Een juistere term zou zijn mondialisering, omdat globalisering een barbarisme is. De term wordt echter zoveel
gebruikt dat ik hem hier eveneens als standaard hanteer.
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De rechtvaardigheidsthese
Cooper en Trubek benadrukken in hun rechtvaardigheidsthese dat
juristen en het recht een belangrijke plaats innemen in de vorming
van onze samenleving en om achtergestelden in de maatschappij te
helpen hun achterstand in te halen.169 Hun stelling luidt: de juridische opleidingen vervullen een belangrijke rol in het aanleren van
vaardigheden, houding en kennis (competenties zou men kunnen
zeggen) om toekomstige juristen uit te rusten met een bagage aan
sociale waarden, waarmee ze de samenleving beter en rechtvaardiger
kunnen maken.170 Daartoe onderscheiden zij vier onderwijsvormen:
1. Multidisciplinaire colleges, waarbij zij aangeven dat het niet
alleen gaat om het aanleren van het recht zelf. Juist het gebruik
van interdisciplinair materiaal kan een kritische discussie omtrent het functioneren van het recht op gang brengen en daarmee een bijdrage leveren tot het vergroten van het bewustzijn
en de vormgeving van sociale waarden.
2. Transformatieve praktijksituaties, waarbij colleges worden gemengd met echte praktijk situaties begeleid door echte praktijkjuristen. Ook hierbij staat de bewustwording van sociale
waarden centraal. De leermethode is dan een sociaal hiërarchische. Hoe deed de praktijkjurist het en wat kan een student
daarvan leren.
3. Politieke groepsvorming, waar studenten de gelegenheid wordt
geboden over een bepaald onderwerp te reflecteren op de bewustwording van sociale waarden, opdat ze dit in hun latere
beroepsuitoefening zullen kunnen realiseren.
4. De zogenaamde klinische situaties, waarbij er in de collegezaal
een actuele casus door een jurist wordt voorgelegd (dus niet een
oude of een fictieve). Dit is anders dan de zogenaamde oefenrechtbanken of Moot Courts die aan onze juridische opleidingen gebruikt worden. De vergelijking van een echte patiënt in
de collegezaal bij geneeskunde studenten dringt zich hier op.171
169
170
171

Cooper en Trubek 1997b, p. 2.
Blasi, p. 115.
Van de Luytgaarden 2016, p. 34.
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Sociale waarden in juridisch onderwijs
De rechtssociologe Tobol beschrijft de ‘social values in legal education’. Zij introduceert de drie P’s in het juridisch onderwijs: Privilege of power, People en Professional place.172 De kern is het aan
juridische studenten aanleren van het omgaan met macht. Juristen
krijgen hoe dan ook te maken met het voorrecht dat ze in situaties
terecht kunnen komen waar macht (power, 1e P) uitgeoefend kan
worden. Het meest duidelijke voorbeeld is natuurlijk de rechter
die beslist of een verdachte al dan niet schuldig bevonden wordt.
Die macht is een sociale macht, omdat zij gericht is op mensen
(people, 2e P) en die macht wordt juristen verleend omdat zij op
hun professionaliteit (3e P) worden aangesproken.173 Tobols introductie van de drie P’s sluit aan bij de opvatting dat de opleiding
van juristen nooit slechts het toepassen van techniek van juridische
argumentatie is, maar dat het recht een sociaal-maatschappelijk
instrument is. Daarom moet de reflectie op hoe de jurist zijn werk
uitvoert en door welke normen hij zich laat leiden van wezenlijk
belang zijn. De juridische studie moet dus midden in de maatschappij geplaatst worden, aldus Schukoske, om zo ruimte te geven aan het contextuele leren.174
Er zijn auteurs, zoals Fraemon, die een ander perspectief schetsen
en de juridische opleiding definiëren als een opleiding met een
missie: het opleiden van mensen die rechtvaardigheid gaan toepassen in alle lagen van hun beroepsuitoefening.175 Fraemon heeft
zich in zijn leeropdracht ten doel gesteld professionele verantwoordelijkheid van juristen gericht op innovaties te bevorderen. Juristen zijn mensen die zich vooral bezighouden met maatschappelijke
veranderingen, zo stelt hij. Jefferson, Lincoln, Tsjaikowski, Lenin, Castro, Gandhi, Mandela en Obama zijn hiervan sprekende
voorbeelden.176 Rawls wordt in deze context vaak aangehaald. Hij
definieert de rechtvaardige samenleving als een samenleving die
172
173
174
175
176

Tobol, p. 89.
Tobol, p. 92.
Schukoske, p. 194.
Fraemon, p. 167.
Fraemon, p. 168.
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gericht is op eerlijkheid en gelijkheid in proces en resultaat in allocatie en distributie van goederen, diensten, beloningen en straffen.
Hiermee wordt onderstreept dat juristen en de juridische opleidingen vooral bezig moeten zijn met het verbeteren van de morele, sociale en economische positie van alle leden van de samenleving.177
Het recht wordt in deze visie gezien als een instrument om sociale
relaties te helpen construeren en interpreteren, aldus Hertogh.178
Deze maatschappijvisie op juristen, geeft aan dat zij worden gezien
als pijlers van de samenleving, zo vindt Hirsch Ballin.179
Deze sociaal-juridische aanpak van de bestudering van het recht
wordt bijvoorbeeld ook in de universiteit van Bremen in Duitsland, zij het in zeer beperkte zin, vormgegeven. De Duitse rechtspoliticologen Plett en Horstkoetter bepleiten een nieuwe vorm
sociaal-juridisch denken. Dit houdt in dat het recht in de boeken
niet voor lief wordt genomen, maar dat er aandacht besteed wordt
aan de maatschappelijke en culturele factoren die van invloed kunnen zijn op de juridische positie van een burger.180 In het model
van de juridische opleiding van de universiteit van Bremen probeert men die bredere aanpak gestalte te geven door:
1. integratie van theorie en praktijk, met oefenrechtbank en klinisch juridisch onderwijs181;
177
178
179
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181

Rawls, pp. 60-65 en 83-95 en Fraemon, p. 168.
Hertogh 2011, p. 290.
‘De nabijheid van de wereld is groter dan ooit en juristen moeten zich
onderscheiden door een flexibele werkhouding waarbij ze het recht kunnen gebruiken om op terug te vallen. Het zijn bewakers van de rechtsstaat die zich moeten onderscheiden door een onderlinge waardeoriëntatie op democratisch gelegitimeerde wetgeving en die zich niet moeten
laten verleiden door gesublimeerde eigenwijsheid’. Prof. mr. dr. E.M.H.
Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht
Tilburg University Law School en oud minister van Justitie, 18 maart
2011.
Plett en Horstkoetter, p. 294.
In ons land zijn hier ook vele voorbeelden van zoals bijvoorbeeld de oefenrechtbank (Moot Court) en de VU law academy, zie ook de augmented reality room van de Tilburg University, mr magazine Opleidingen:
digitale revolutie jrg. 11, nummer 9 2015, het zogenaamde klinisch ju- 62 -

2. juridische problemen vanuit verschillende invalshoeken te
bestuderen. Dat wil zeggen als er economisch, sociologische,
psychologisch aspecten aan kleven dan worden die disciplines
ingeroepen om die onderdelen op te lossen. Het recht wordt
met andere woorden niet gezien als een wetenschap die voor
alle problemen een oplossing biedt;
3. het curriculum te organiseren rondom een aantal cultureel-maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld: economische crisis,
multiculturele integratie en armoede. Hiermee wordt de traditionele opleidingsstructuur die disciplinegericht is, doorbroken.
Het onderwijs krijgt een probleemgericht karakter;182
4. het recht ook te presenteren als een instrument om mensen
in achterstandsituaties te ondersteunen en hen te stimuleren.183
Professionaliteit
Onderzoeker Sullivan van het Carnegie-instituut184 doet, met zijn
collega-onderzoekers, belangrijke waarnemingen ten aanzien van
de juridische opleidingen en de professionaliteit van juristen.185
Zij zien: snelle socialisatie, eenzijdige scholing en haarfijne ana-
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ridisch onderwijs. Hier is het wel oefenen, in tegenstelling tot de actuele
casus die Cooper en Trubek bepleiten.
Vergelijk het probleemgestuurde onderwijs aan de Universiteit van
Maastricht dat begon, begin jaren 80 van de 20e eeuw.
Dit lijkt erg op wat Cooper en Trubek voorstaan in hun rechtvaardigheidsthese. ‘De rode draad in de studie zou moeten zijn de rol van het
recht in de maatschappij’. Mr. H. Brouwer voorzitter van het College
van procureurs-generaal 18 januari 2011.
Dit is een onafhankelijk beleids- en onderzoeksinstituut in de Verenigde
Staten van Amerika, opgericht in 1905 door Andrew Carnegie en ondersteund door wetgeving van het Amerikaanse congres in 1906. Het
instituut is vooral gericht op kwaliteitsverbetering van opleidingen en
professionalisering van hoger onderwijs, zie: www.carnegiefoundation.
org, geraadpleegd 19 april 2016.
Sullivan pp. 4-8. Deze studie kondigt zichzelf op de flaptekst als volgt
aan: ‘Educating lawyers is the second volume of comparative studies by
the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching that examines how the members of different professions are educated for their
responsibilities in the communities they serve’. Een eerdere vergelijkbare
studie verscheen in 1972 van de hand van Packer en Ehrlich.
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lyse; het klassieke beeld. De auteurs wijzen in hun studie op een
gebrek aan diepgang en reflectie, omdat de sociale, ethische en
zelfs culturele aspecten onvoldoende aan bod komen in de juridische opleiding. Zij constateren wel dat ethische, sociale en culturele dilemma’s in de studie worden aangeboden als zelfstandig vak,
bijvoorbeeld bij beroepsethiek of de geschiedenis van het westerse
denken, maar ze vinden deze ‘isolatie’ van essentiële thema’s in de
juridische studie haaks staan op wat zij als professionaliteit, als
noodzakelijke integratie benoemen. Alle multidisciplinaire en op
praktijkvaardigheden gerichte vakken worden door de juridische
opleiding als ondersteunend en niet behorend tot het kerncurriculum gezien. Het ontbreekt dus aan een essentieel element van
de uitwerking van de professionaliteitscriteria van Freidson zoals
Bank die heeft vormgegeven. Het betreft hier reflectie en vrije ontwikkelruimte.186 Deze opvattingen sluiten nauw aan bij de eerdere
kritische aantekeningen in de vorige paragraaf zoals die van Schuyt
en de vijf bestuursvoorzitters van de grote advocatenkantoren.
In de visie van Sullivan laat professionaliteit zich kenmerken door
het van alle kanten doen belichten van een casus. Vele juridische
oplossingen zijn wel juridisch correct, maar er zitten vaak ethische
onzuiverheden aan of de uitkomst heeft een sociaal onverantwoordelijke component.187 Sullivan breekt dus een lans voor normatieve reflectie, als voorportaal voor verder professionalisering. Hij
constateert ook de behoefte aan (een beperkte vorm van) assessment.188 Studenten zouden niet zomaar toegelaten moeten wor186
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Van Ewijk 2013b, p. 41. Freidson spreekt over het ideale model van
professionalisme in vijf elementen: een body of knowledge and skills (in
de wet opgenomen vakken voor het civiel effect), een arbeidsdeling in
het beroep (herkenbare beroepen), een gereguleerde arbeidsmarkt controle (bijvoorbeeld eigen opleidingen in de advocatuur en de rechterlijke
macht), een eigen onderwijsprogramma (juridische faculteiten) en een
gezamenlijke ideologie (toewijding aan het beroep door het afleggen van
de eed of belofte). Bank voegt daar de eigen ethisch code, de wettelijke
status en het beroepsregister aan toe, en dus de reflectie en discretionaire
ruimte die in de hedendaagse beroepsuitoefening zo belangrijk is. Zie:
Sarah Bank.
Lampe, p.11.
Sullivan, p. 162-173.
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den tot juridische opleidingen. Hen zou een totaal analyse moeten
worden afgenomen voorafgaand aan de studie, zoals bijvoorbeeld
gebeurde bij het toelaten de opleiding tot rechter of Officier van
Justitie (RAIO189). Dit assessment mag zich niet beperken tot
louter cognitieve toets. De auteurs bepleiten wat zij noemen een
‘formatief assessment’ gericht op het afwegen van het belang van
ethische, sociale, communicatieve vaardigheden naast de technisch
juridische vaardigheden. Je zou dit kunnen vergelijken, aldus Stolker, met het systeem van het portfolio, waarin de voortgang van
het verwerven van de vereiste competenties bijhouden.190
Jacobs stelt, in de lijn van Ehrlich, dat de primaire focus op het
positiefrechtelijk onderricht tot een gevaar van eenzijdigheid in de
juridische opleiding leidt. Daardoor dreigt er het gevaar van een
te monomane focus op de eigen juridische werkelijkheid, zo zegt
hij.191
Het nadeel van een te eenzijdige focus op het recht zelf, ligt in
de grote en voortdurende wijzigingen en de complexiteit van het
positieve recht die onmogelijk bijgehouden kunnen worden door
na- en bijscholing, aldus Stolker.192 Hieruit blijkt dat de methode
van rechtsinterpretaties belangrijker is dan de inhoud. Daarnaast
zijn er door de globalisering zoveel extra complicaties in de bestudering van het recht in internationale context bijgekomen, dat
het eens temeer van belang is dat de juridisch student een werkzame sociaal-ethische methodologie krijgt aangereikt. De Amerikaanse law professor Lampe onderschrijft dit door expliciet te
wijzen op het feit dat de methode en niet de inhoud centraal
moet staan.193 Juist die tendens ontbreekt in de juridische opleidingen, aldus Stolker.194 Dit onderstreept volgens hem dat het
189
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Rechterlijke Ambtenaar In Opleiding, inmiddels bestaat deze toegangsroute tot de rechterlijk macht niet meer. Juristen met ampele juridische
ervaring worden nu als ‘zijinstromer’ na assessment en opleiding toegelaten tot de rechterlijke macht.
Stolker 2013, p. 80.
Jacobs 2008b, p. 50.
Stolker 2014.
Lampe, p. 13.
Stolker, 2013, p. 76.
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aanleren van een juridische manier van denken en redeneren in
combinatie met het aanleren van een goed sociaal-ethisch-cultureel besef, de noodzakelijke kernwaarden van juridisch opleiden
zouden moeten zijn.195
Klinisch juridisch onderwijs
In de Verenigde Staten –op enkele law schools- wordt de hierboven
beschreven omissie ondervangen door het zogenaamde ‘klinisch
juridisch onderwijs’, een vernieuwingsimpuls die Wilson en Kotkin ontwikkelden.196 Dit staat voor de methode waarin studenten handelen in de ‘real-time’ rol van bijvoorbeeld een advocaat,
bedrijfsjurist of een rechter, onder supervisie van praktijkjuristen
en docenten.197 Ze moeten reflecteren op hun ervaring en kennis. Hierdoor ontwikkelen ze professionele verantwoordelijkheid
om zo effectieve juristen te worden. Deze ontwikkeling staat naast
het aanleren van kennis en kunde van het recht. Dit wordt gezien als een ideale methode om sociale normen en waarden aan te
leren. De aangeleerde juridische vaardigheden worden naast hun
technisch-analytische aspecten vooral verdiept met kennis van het
menselijke samenleven. Studenten leren zo dat het recht vooral een
zaak is tussen mensen, zegt Kotkin.198 Volgens hem wordt daarmee
een basis voor hun professionalisering gelegd.
De klinische methode leert juristen een bredere manier van denken,
waarbij ethiek en waarden in het juridisch beroep meer worden aangeleerd. Dit wordt door Wilson en Perry vaak aangeduid als het verschil199 tussen ‘think like a lawyer’ en ‘think like a professional’.200 In het
eerste geval leert men denken als een jurist met eigen verantwoordelijkheden, vaardigheden en onder een eigen beroepsethiek. De meerwaarde van het leren denken als een professional, aldus Perry, is het
benutten van de ruimte tot zelfreflectie en zelfbewustzijn; het kunnen
195
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197
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200

Stolker 2013, p. 76.
Wilson p. 187 en Kotkin, p. 136.
Veugelers noemt netwerken als een vergelijkend fenomeen. Veugelers
2005, pp. 285 en verder.
Kotkin, p. 140.
Wilson, p. 187 en Perry, p. 1.
Zie ook Garrison Lepow, p. 77.
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combineren van normativiteit, ethische aspecten, sociale en juridische
consequenties van de beroepsuitoefening.201 Het leren denken als jurist heeft het afgaan op beroepsintuïtie of ‘professional judgement’
afgeremd, aldus deze praktijkjurist.202 Perry stelt in zijn analyse van
het juridisch opleiden deze intuïtieve manier van werken centraal. Dit
sluit direct aan bij het sensus communis principe van het kritisch humanisme van Kunneman. Het wetenschappelijk inzicht waarbij het
gevoel voor het geheel van even grote betekenis is voor professioneel
oordeelsvermogen als de inzet van technisch juridisch kennis.203 Perry noemt het zelf een herontdekking van de praktische wijsheid die
door Aristoteles in zijn Nicomachische Ethiek, phronèse (in het Engels: phronesis) werd genoemd. Relaties tussen juristen en burgers en
tussen juristen onderling zijn menselijke relaties waarin ethische, intuïtieve en sociale regels belangrijker zijn dan rechtsregels.204 Zoals jurisprudentie volgens Gadamer van even groot belang is als wetgeving
om een oordeel te vellen over rechtmatigheid en onrechtmatigheid
in een gegeven casus, zo zijn elementen als praktische wijsheid, Bildung, goede smaak, sensibel oordeelsvermogen en continue reflectie
van even groot belang voor het uiteindelijke oordeel dat een juridische
professional velt, zo kan men Kunneman interpreteren.205
In Nederland zijn deze visies in navolging van dit Amerikaanse
idee van kritisch juridisch onderwijs en enigerlei mate geconcretiseerd in bijvoorbeeld de Maastricht Legal Clinic in 1988,206 de
Amsterdam International Law Clinic in 2010.207 Er zijn natuurlijk
ook de rechtswinkels, die in Amsterdam (VU), Groningen, Maastricht, Tilburg en Leiden zelfs studiepunten opleveren, die ook in
deze richting tenderen.208
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Perry, p. 6.
Dijksterhuis, p. 169 en 193, Perry p. 9 en Gladwell, p. 15.
Kunneman 2012, pp. 48-50
Perry, p. 9 en Van de Luytgaarden 2006d, p. 677.
Kunneman 2012, p. 52.
Wilson, p. 182.
Wilson, p. 185. Beide law clinics staat onder invloed van bezuinigingen
sterk onder druk ten faveure van het traditionele juridische onderwijs.
Wilson, pp. 183-184,
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Proactiviteit, interdisciplinariteit, globalisering en pluralisme
Cooper en Trubek onderscheiden: proactiviteit, interdisciplinariteit, globalisering en pluralisme als uitgangspunten voor vernieuwing en ‘dejuridisering’ van de rechtenopleiding.209 Met proactiviteit bedoelen zij het voorkomen van strikt juridische interventies
(lees: procederen). Dit is een belangrijk element in de juridische
beroepsuitoefening, waaraan volgens hen in de studie te weinig
aandacht wordt besteed. Het recht wordt door hen voornamelijk
gezien als een instrument dat kan worden gebruikt voor het vergroten van sociale rechtvaardigheid. Deze rechtssociologen geven
een visie op de juridische studie, waarbij proactief optreden van
een jurist van wezenlijk belang wordt geacht en dus moet worden
bestudeerd en geïncorporeerd in het aanleren van de juridische
vaardigheden.
Interdisciplinariteit is van belang omdat andere dan juridische
disciplines een grote invloed hebben op de rechtstoepassing. Te
denken valt aan de ontwikkelingen in ICT, aan verschuiving in de
wereldeconomie en geopolitiek en aan sociaal-culturele transities.
Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden toegelicht, hebben
ontwikkelingen op talloze terreinen invloed op de staat van het
recht. Daarom moeten andere dan de juridische disciplines een rol
vervullen binnen de juridische studie, om studenten aan te leren
vanuit een bredere dan juridische context problemen aan te pakken.
De verschillen in sociale waarden tussen samenlevingen (westers
en niet-westers) maar ook in sub-samenlevingen (semi-autonome
sociale velden210), hebben invloed op zowel op de bestudering als
de toepassing van het recht. Het gaat erom dat juridische studenten zich bewust worden van de diversiteit in sociale opvattingen
in groepen en subgroepen. De klassieke opleidingsgrondslag ziet
het recht veel meer als een technisch analytisch systeem waarbij
via de regels van de argumentatietheorie tot een bepaalde juridische oplossing bij een probleem kan worden gekomen. Naast deze
209
210

Cooper en Trubek 1997b, pp.1-25.
Oude Vrielink, p. 62 en Moore 1973, Sally F. Moore wordt in het Nederlands uitgelegd en geciteerd in bijvoorbeeld Schwitters 2000, p. 188
e.v.
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klassieke opvatting zou ook de sociale functie van het recht en het
belang dat de rechtswetenschap en de rechtsbeoefening heeft in de
vormgeving van sociale waarden in de maatschappij een kernplaats
moeten hebben, zo vinden Cooper en Trubek.211
De rechtssociologe De Groot-Van Leeuwen houdt eveneens een
pleidooi voor interdisciplinariteit.212 Zij citeert Gerlof Leistra, die
stelt dat juristen steeds minder geneigd zijn normale regels van
beschaafdheid na te leven. In de spanning tussen vertegenwoordiging van cliënten en sociale verantwoordelijkheid lijken juristen
steeds meer en meer te kiezen voor onconventionele manieren van
handelen, die vooral het eerste belang dienen. Zij vindt dat het
geboden is extra aandacht te besteden aan ethiek en gedragscodes.
Gedragscodes hebben namelijk een drievoudige werking:213
- een idealistische: de regels geven de ideaal situatie zoals deze
zou moeten zijn weer;
- een pedagogische: de regels geven richtlijnen, casus en commentaren over wat te doen in welke situatie;
- een regulatoire: de regels geven aan welke actie ondernomen
kan worden indien een van de leden de regels schendt.214
Ze vindt dat er in Nederland sprake is van armoede in de ethiek
van de rechtspleging, omdat veel juristen nog steeds de neiging
hebben -waar mogelijk- aan de beantwoording van ethische vragen te ontsnappen en zich te concentreren op pure juridische techniek (een tendens die voortkomt uit de juridische studie). Als er
al aan ethiek gerelateerde thema’s in de studie centraal staan, is het
de beroepsethiek; die is vaak technisch en procedureel, vindt De
Groot-van Leeuwen.215
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Cooper en Trubek 1997b.
De Groot-van Leeuwen 1997, pp. 39-56.
De Groot-Van Leeuwen 1997, p. 45.
Vago, p. 266.
De Groot-Van Leeuwen 1997, p. 52. De oud deken van de Orde van
Advocaten ziet het toch anders: ‘Ten aanzien van de studie rechten vraagt
het wettelijke vereiste van civiel effect voor togaberoepen een zware investering in positiefrechtelijke vakken. De emmer voor het curriculum
kan maar een keer vol geraken. Vakken als ethiek van het beroep zijn erg
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Het geïntegreerd model
In de studie van Sullivan wordt een geïntegreerd model van juridische opleidingen bepleit. Een dynamisch curriculum met minder
focus op het recht en meer op praktische vaardigheden en ondersteunende disciplines.216 Hij komt tot zes vernieuwende aanbevelingen die nog steeds actueel zijn:
1. Een integraal curriculum met
a. de juridische dogmatiek,
b. de praktijkvaardigheden; hoe die juridische dogmatiek toe
te passen en te gebruiken en
c. reflexieve vaardigheden door andere dan juridische disciplines te bestuderen, die direct gerelateerd zijn aan het recht,
bijvoorbeeld een introductie in de werktuigbouwkunde
voor studenten intellectueel eigendom.
2. Van het begin van de studie niet alleen recht doceren, maar
ook hoe de praktijk met dat recht omgaat.217
3. Minder breed opleiden en sneller (juridisch) specialiseren
waardoor ruimte ontstaat voor multidisciplinariteit. Dat wil
zeggen: als een student sneller kan kiezen voor bijvoorbeeld
strafrecht en vakken kan laten vallen die met zijn specialisme weinig van doen hebben, zoals bijvoorbeeld bijzonder bestuursrecht of internationaal ondernemingsrecht, dan kan hij
zich beter richten op strafrecht ondersteunende vakken zoals
rechtspsychologie en criminologie.218
4. Andere opleidingen laten meekijken en aanbevelingen laten doen.
5. Opleiden vanuit een doelstelling, bijvoorbeeld een liberalere
samenleving, of een zakelijker samenleving of de ondersteu-
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belangrijk, maar daarvoor is in de studie onvoldoende ruimte. In de beroepsopleidingen kan daar net als aan andere beroepsvaardigheden ampele aandacht aan geschonken worden’. Mr. J.D. Loorbach, algemeen
deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, 14 april 2011.
Sullivan, p. 8.
Juist dit element ontbreekt vaak in de studie. Studenten hebben in tegenstelling tot geneeskundestudenten die veel patiënten zien, nooit een
ruziënde buurman of crimineel gezien tijdens hun studie. Er is daarom
een dringende behoefte de rechtenstudie praktijkgerichter te maken,
Stolker 2013, p. 74-75.
Zie ook mijn uitwerking in hybridisering van het juridisch onderwijs in
Van de Luytgaarden 2016.
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ning van minderheden dan wel de groei van de economie. Een
duidelijke visie kiezen van waaruit alle vakken benaderd worden, opdat de diversiteit in juridische opleidingen versterkt
wordt en studenten bewuster kunnen kiezen.219
6. Samenwerken met stakeholders.
Deze aanbevelingen zullen een meer geïntegreerde juridische opleiding bewerkstelligen, een opleiding die meer dan nu in de samenleving staat. Een opleiding waardoor niet alleen de toegevoegde waarde en de dejuridiserende waarde van de nieuwe juristen
kan toenemen, maar die ook een geestesgemeenschap wordt van
creatieve en samenwerkende mensen. Schachner acht deze innovaties van groot belang. Hij onderschrijft dezelfde ontwikkelingen in
zijn studie voor de American Bar Association.220
Ook vanuit de visie op de traditionele juridische beroepen is innovatie van de opleiding van belang vinden Ippel en Heeger-Hertter,
Zij wijzen in hun studie ‘Sprekend de Rechtbank’ op het belang van
de niet juridische vaardigheden in de uitoefening van het juridisch
beroep. Gewone mensentaal, bewustzijn over machtsverhoudingen en magistratelijkheid, goede sfeer in de rechtszaal, pragmatisme, onderlinge menselijke bejegening, actief luisteren en goede
vragen kunnen stellen zijn zo een aantal door hen genoemde vaardigheden met betrekking tot het rechterlijke optreden.221
Zij bepleiten zo indirect een innovatie in de opleiding van juristen.
Of er sprake moet zijn van het onderricht van sfeer creëren laten zij
in het midden, maar enige aandacht op bewustwording van deze
elementen in de juridische beroepsopleiding is van groot belang,
zo kan uit hun studie worden afgeleid. Het juristenwerk speelt zich
af tussen compassie, persoonlijke betrokkenheid en professionele
distantie, zo stellen zij.222 De rechtswetenschap is nu teveel een
219
220
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222

De commissie toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel, in de wandeling de commissie Veerman kwam tot dezelfde conclusie in 2010. Zie
www.nvao.net Veerman geraadpleegd 12 april 2016.
Schachner, p. 4.
Ippel en Heeger-Herttner, pp. 40, 65, 89, 94, 95 en 115-117.
Ippel en Heeger-Herttner, pp. 142 en 167.
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juridisch positiefrechtelijke tekstwetenschap. Dit sluit goed aan op
de eerder vermelde oproep van de grote vijf advocatenkantoren in
2014, het model van de T-shaped-client-loving-lawpreneur en de
uitkomst van het Landelijk Juridisch jaarcongres van 29 januari
2016. De oproep tot wijziging van de wet om de juridische opleiding in de breedte aan te kunnen passen, past in de hierboven
omschreven vernieuwingsimpulsen.
De in deze paragraaf aangeduide vernieuwingsgedachten staan allemaal in dezelfde lijn, namelijk een reflexieve verbreding van de
juridische studie die ontegenzeggelijk ten koste mag gaan van het
aanleren van positiefrechtelijke kennis en vaardigheden. De ene
auteur richt zich op de incorporatie van de praktijk, de andere op
Bildung, en weer andere op de ethische, sociale en relativerende
dimensies van het recht.
De vernieuwingstendensen die hier worden beschreven, worden
vaak ingegeven door het belang van een aantal ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, die de normatieve vragen waarop
juristen zich in hun opleiding (moeten) voorbereiden des te klemmender (zullen) maken. Deze ontwikkelingen beschrijf ik in het
volgende hoofdstuk.
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2. De samenleving en het juridische domein

2.1. Ontwikkelingen in de samenleving die normatieve vragen
oproepen, introductie
In het vorige hoofdstuk kwam een grote diversiteit aan waarde-geladen opvattingen over de opleiding van juristen aan bod. We zagen dat in veel beschouwingen de normatieve reflectie als kernbestanddeel in de juridische opleiding en in de beroepsuitoefening
wordt benadrukt. Het belang van reflectie wordt nog verder onderstreept door de normatieve vragen die onze turbulente, globaliserende samenleving oproept. In dit hoofdstuk schets ik kort de
maatschappelijke achtergrond van die vragen in termen van enkele
trends of tendensen.
Uiteraard zou hierover een serie boeken te schrijven zijn. Mijn
analyse richt zich (in het spoor van enkele toonaangevende (rechts-)
sociologen) in het bijzonder op twee ontwikkelingen, namelijk: juridisering en horizontalisering van de westerse maatschappij. Deze
duidelijk te duiden ontwikkelingen roepen normatieve vragen op
ten aanzien van juristen en hun opleiding. Het gaat in dit hoofdstuk om het aanduiden en typeren van enkele tendensen die hun
weerslag hebben op het juridisch domein en daarmee op het opleiden van juristen.
Inspiratie put ik met name uit het werk van de rechtssocioloog en
rechtshistoricus Lawrence Friedman. Hij combineert, als een van
de weinige rechtssociologen, een gedegen analyse van de stand van
de samenleving met normatieve opvattingen over de opleiding en
de beroepsuitoefening van juristen. Hij beschrijft de geschiedenis van de rechtsbeoefening en de rechtsvinding, de werking van
het recht in de westerse samenleving en de richtingen waarin naar
zijn inzicht de juridische opleiding en beroepsbeoefening moeten
ontwikkelen. Friedman deed in zijn loopbaan ook vergelijkend
onderzoek naar diverse ‘legal cultures’. Met name deze compara- 73 -

tieve ervaring maakt dat zijn beschouwingen zo verhelderend zijn.
Friedmans analyse vond veel weerklank, ook in ons land, en biedt
een goed uitgangspunt om de stand van het juridisch opleiden
tegen het licht te houden. Het is echter niet alleen Friedman die
hieronder behandeld wordt, ook vele andere eigentijdse sociologen
worden aangehaald om Friedmans analyse te ondersteunen.
Eerst zal het fenomeen juridisering nader worden toegelicht, waarbij drie thema’s worden behandeld: juridisering, vermaatschappelijking van het recht en rechtsvervreemding. Daarna volg ik de
maatschappijanalyse van Friedman in de paragraaf over horizontalisering. Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde: de
keuzemaatschappij als horizontale samenleving, de nodalisering,
autoriteit en het rechtssysteem.
2.1.1. Juridisering
Vriend en vijand roepen te pas en te onpas dat onze samenleving
juridiseert, aldus bestuurskundige ‘t Hart.223 Het lijkt een voor de
hand liggende constatering te zijn. Recht is tegenwoordig overal
dus de wereld is gejuridiseerd, maar wat is dat eigenlijk?
Juridisering wordt als term veelvuldig gebruikt, maar het is niet
altijd even helder wat er onder wordt verstaan.224 Doorgaans wordt
er ter verduidelijking in drie kwalificaties over juridisering gesproken:
a) juridisering als de kwantitatieve toename van juristen in de
samenleving;
b) juridisering als de toename van de invloed van het recht op het
dagelijkse leven;
c) juridisering als (over-)regulering of overmatige bemoeienis
door de rechter. 225
Tussen deze onderscheiden kwalificaties is echter veel overlap, maar
omdat juridisering zo’n pregnante plaats inneemt in de maatschap223
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’t Hart, p. 14.
Zie bijvoorbeeld Groot en Van de Luytgaarden die al in de jaren negentig van de vorige eeuw een boek samenstelden waarin 10 verschillende
visies op juridisering beschreven werden.
Groot en Van de Luytgaarden, p. 23 en verder.
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pelijke ontwikkelingen worden de drie kwalificaties apart geduid
om juridisering als ontwikkeling te benadrukken.
A. Juridisering als kwantitatieve toename van juristen
De kwantitatieve dimensie lijkt makkelijk grijpbaar: hoe ziet het
patroon van de kwantitatieve ontwikkeling binnen de juridische
beroepsgroep eruit?
Het aantal rechters, advocaten en andere juristen laat een
enorme groei zien. Naar schatting werken er in Nederland zo
ongeveer 150.000 meesters in de rechten of masters of laws (zoals ze heten sinds de invoering van het bama-stelsel in 2002).226
Daarvan zijn er medio 2016 ruim 8.600 werkzaam in de rechtspraak, waarvan zo’n 2.400 rechters,227 ruim 17.000 in de advocatuur,228 ruim 5.000 bij het Openbaar Ministerie, waarvan een
krappe 1.900 als Officier van Justitie.229 De Nederlandse Juristen
Vereniging heeft ruim 3.100 leden.230 Er zijn overheidsjuristen,
wetgevingsjuristen, Europese juristen, bedrijfsjuristen en vele
anderen. In 2000 was het aantal advocaten in Nederland ruim
10.000, het aantal officieren van justitie ruim 500 en het aantal rechters 1.700.231 Het aantal rechtenstudenten nam toe van
ruim 13.000 in 1970 naar ruim 27.000 in 2016.232 Het aantal
rechtszaken is met ruim 70% gegroeid van 1999 tot 2016 tot
226

227
228
229
230
231
232

Zie het Bachelor-Master congresboek 2006, Stichting Jonge Balie
Utrecht 2006. Er is een gewogen schatting gemaakt door het onderzoeksbureau Think Legal in juli 2008, www.thinklegal.nl, men kwam
toen op 135.000. Niemand weet echter precies hoeveel juristen er als
zodanig in onze samenleving werkzaam zijn, het zijn ruwe schattingen.
Zie ook: http://www.hva.nl/akmi/publicaties/content/publicaties-algemeen/atlas-van-de-rechtspraktijk-brengt-in-kaart-waar-juristen-werken.
html websites geraadpleegd 19 april 2016.
Zie: www.rechtspraak.nl (geraadpleegd 19 april 2016). Hierbij is niet
meegerekend de vele rechters-plaatsvervanger.
www.advocatenorde.nl, zoekterm feiten over advocatuur, geraadpleegd
19 april 2016.
www.om.nl, jaarberichten, geraadpleegd 19 april 2016.
www.njv.nl, leden, geraadpleegd 19 april 2016.
www.cbs.nl, rechters en het thema veiligheid en recht, geraadpleegd 16
april 2016.
Stolker 2013, p. 73 en www.vsnu.nl, geraadpleegd 19 november 2016.
Vergelijk: De Groot van Leeuwen 2011, p. 257.
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bijna twee miljoen per jaar. Vooral het aantal civiele zaken neemt
toe.233
Ook het aantal klachten neemt toe. Over de advocatuur van
1400 in 2012 tot 1584 in 2013, dit is 55% meer dan bijvoorbeeld
in 2009.234Het aantal klachten dat bij de gerechten terechtkomt
nam met 28% toe tot 1794 van 2012 tot 2013 en was in 2015
zelfs gegroeid tot 2079.235
Ons land heeft niet alleen tien juridische faculteiten aan universiteiten, maar ook twaalf bekostigde hbo-rechten opleidingen.236
De rechtssocioloog Spoormans geeft hierover een belangwekkend overzicht in zijn bijdrage in 2014 in het Nederlands juristenblad.237De studies winnen nog steeds aan populariteit. Er
is een groeiende beroepsgroep juristen, opgeleid op hbo-niveau
die sinds 2006 op arbeidsmarkt komt. Aanvankelijk ging het om
enige duizenden, maar mettertijd zullen dat er tienduizenden
worden.
De rechtstheoreticus en socioloog Ippel koppelt de toename van
het aantal juristen, aan het proces van professionalisering en pro233
234
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237

www.rechtspraak.nl, jaarverslag 2013, zie:. http://www.rechtspraak.nl/
Actualiteiten/Persinformatie/factsheets%202012/afgehandelde-civiele-en-bestuurszaken.pdf geraadpleegd op 17 mei 2014.
http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/23782-forse-stijging-tuchtklachten-tegen-advocaten geraadpleegd op 29 mei 2016. Hier past wel
een kanttekening namelijk dat weliswaar het aantal klachten is toegenomen, maar dat er minder klachten gegrond verklaard worden. Waarschijnlijk komt dat door het verscherpte dekentoezicht en de toenemende bekendheid van de tuchtrechtspraak, aldus hoogleraar advocatuur
Britta Boehler. Inmiddels neemt in 2015 het aantal klachten langzaam
weer af, het valt niet uit te sluiten dat dit een procedurele oorzaak heeft.
Zie www.raadvandiscipline.nl geraadpleegd 19 november 2016.
www.rechtspraak.nl (geraadpleegd 11 maart 2015), factsheet 2014 en
www.jaarverslagrechtspraak.nl/verslag/klachten, geraadpleegd 19 november 2016.
Zie het congresboek hbo-rechten en het werkveld van Hupperetz e.a.
2010, meer in het bijzonder de bijdrage van Suzanne de Rooij. Er zijn
ook nog vier afstandaanbieders of commerciële hbo-rechten opleidingen.
Spoormans 2014, p. 2988 en verder.
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fessionele institutionalisering dat een complexe internationaal
georiënteerde diensteneconomie met zich meebrengt en aan de
vele vragen die dat proces op de juristen laat afkomen.238 Hoewel Ippel zeker niet blind is voor de risico’s en nadelen van juridisering, stelt hij dat deze juridisering ook als een positieve en
productieve ontwikkeling kan worden gezien. Het is zijns inziens
een onderdeel van een veel breder maatschappelijk proces. Juridisering heeft positieve gevolgen, daar waar het recht door een
toenemend aantal juristen een sociaal vangnet voor sociaal zwakkeren biedt of de waarborg biedt voor de verbetering van de kwaliteit van het leven van alle burgers. Hij duidt dat door deze vorm
van juridisering als vooruitgang te zien, omdat er bij het uitbreiden van de verzorgingsstaat veel wet- en regelgeving tot stand
is gekomen die onontkoombaar leidt tot een grotere behoefte
aan juridisch opgeleide professionals. Het juridische vangnet en
de praktijkjuristen die zich met handhaving en instandhouding
van dit vangnet bezighouden (sociaal raadslieden, juridisch loket, advocatuur, centra voor werk en sociale uitkeringen (CWI
en UWV)) werken aan de verbetering van de waarborg en de
kwaliteit van de onderkant van de samenleving. In die zin is juridisering, als kwantitatieve toename van het aantal juristen, te
zien als een ontwikkeling die de solidariteitsfunctie van het recht
onderstreept, aldus Ippel.239
B. Juridisering als toename van de invloed van het recht op het dagelijks leven
Juridisering is vooral een probleem als het gaat om de tweede kwalificatie, namelijk de greep van het recht op ons dagelijks leven. Dit
is vooral een probleem als het gaat om het kennen van het recht.
Uit een onderzoek van Vinke in de jaren 70 van de 20e eeuw bleek
al dat de houding van burgers ten aanzien van het recht negatiever
is dan enkele decennia daarvoor. Dit wordt ingegeven door het feit
dat er zo veel regels zijn, dat de burgers door de bomen het bos niet
meer zien.240 Ook Ippel onderstreept dat, als hij zegt dat de slag238
239
240

Ippel 2002a, pp. 27-29.
Ippel 2002a, p. 28.
Hertogh 2011, p. 289.
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zin ‘ieder wordt geacht de wet te kennen’ niet of nauwelijks meer
correspondeert met de maatschappelijke werkelijkheid. Onder
juristen vindt door internationalisering en intensievere wetgeving
een verregaande specialisatie plaats. Een gespecialiseerd jurist durft
vaak geen uitspraak te doen over een ander vakgebied.241 Zelfs juristen dreigen dus het overzicht te verliezen, zegt hij.
De Groot-van Leeuwen verklaart de ontwikkeling van juridisering
vanuit de sociologische wet: meer techniek in ons dagelijks leven,
meer technici; meer technici, meer techniek. Dat geldt haars inziens ook voor het recht: meer recht in ons dagelijks leven, meer
juristen om dat recht uit te leggen en toe te passen; meer juristen,
meer invloed van het recht op ons dagelijks leven.242 Hierdoor
ontstaat niet alleen verregaande specialisatie, maar volgens De
Groot-van Leeuwen eveneens proto-professionalisering, dat wil
zeggen een grotere juridische gevoeligheid onder het volk. Mensen kennen het recht niet meer, maar herkennen wel wanneer ze
een jurist moeten inschakelen en doen dat ook in toenemende
mate.243
De toename van de invloed van het recht op ons leven kan
doorschieten of ontsporen. Er zijn terreinen waarop de samenleving door-en-door gejuridiseerd is; de regelgeving in het onderwijs en de hoeveelheid bureaucratie die dat met zich meebrengt is hiervan een voorbeeld. Via regelgeving probeert de
overheid sociale impulsen te geven aan achterstandsscholen.
De overheid wil de kenniseconomie stimuleren via het aanstellen van onderzoeksgroepen met bijbehorende regels en normering. De actoren in het onderwijs kunnen de regelgeving
echter moeilijk overzien en doen een beroep op juristen. De
wal lijkt daarin het schip te keren. Soms lijkt het erop dat de
invloed van het recht zo groot wordt, dat de burgers en werknemers alleen nog maar bezig zijn met het laten kloppen van
de systemen en uitvoering van regels en daardoor noodzakelij241
242
243

Ippel 2002a, p. 30.
De Groot-van Leeuwen 2011, p. 254.
De Groot-van Leeuwen 2011, p. 253.
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kerwijs minder tijd hebben voor de inhoud van hun leven en
werk.244 Dit leidt tot de roep om dejuridisering: minder regels
en simpeler procedures.
Juridisering kan langzaamaan en sluipend een maatschappij in het
leven roepen waarin controle en meetbaarheid, uitvoering van regelgeving, inschakeling van juridische dienstverleners, kwantiteit
en ‘evidence based’ de overhand krijgen. Regelnaleving en cijfers
krijgen een prominente plaats, maar de vraag blijft of zij de realiteit op de werkvloer weergeven.245 Dit geeft volgens Boutellier
voeding aan de opvatting dat we met minimale inspanningen aan
de regels willen kunnen voldoen (homo economicus).246 Het wijst
volgens hem op juridiserende ontwikkelingen in de samenleving,
tendensen die sterk verband houden met de toename van regeldruk, toepassing van regels en bij verschil van inzicht interpretatie
244
245

246

De Groot-van Leeuwen 2011.
Dit wordt wel accreditatie-economie genoemd. Zo luidt ook de conclusie van wetenschapsjournalist Maarten Huygen in NRC Handelsblad 8 maart 2008, p. 17, waar hij de leeropdracht ‘evidence based’
wetenschapsbeleid van prof. C. van Bochove (voormalig directeur onderzoeks- en wetenschapsbeleid bij het Ministerie van Onderwijs) als
een voorbeeld hiervan ziet. De subsidie van 1,5 miljoen per jaar aan de
Universiteit Leiden moet de garantie geven dat cijfermatig onderzoek
de boventoon zal voeren boven narratief, waardegedreven en theoretisch
fundamenteel onderzoek.
Boutellier 2011, p. 26 en Huygen, p. 17. Alles moet in cijfers en regels
zegt de wetenschapsfilosoof Chunglin Kwa 2009, p. 69 en verder. ’t Hart,
p. 15 noemt dit de performatieve gezagscultuur. Toenemende invloed
van regels in publieke en private organisaties waardoor kwantificering
en controleerbaarheid toeneemt, omdat dit het primaire sturingsmechanisme van de manager is, draagt niet bij aan het onderlinge vertrouwen
tussen mensen en doodt de creativiteit in organisaties. Creativiteit hoort
niet meer tot het proces van alledag, maar wordt vaak voorbehouden
aan ‘vrijgestelden’, mensen die als taak hebben ‘outside-of-the-box’ te
denken. Deze juridiseringsontwikkeling is in het algemeen aan te duiden is als de kwantificering van de samenleving, aldus Van der Lans. Dit
levert een potentiële bron van conflicten, omdat menselijke verhoudingen worden gevat in kwantitatieve door regels beheerste systemen. Het
levert eveneens onvrede op. Want hoe dan ook mensen komen vroeg of
laat in aanraking met het recht en juristen, ze hebben beide nodig om
hun leven te kunnen leven.
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van die regels. Om kort te gaan de greep van het recht op ons leven
neemt, aldus Boutellier, toe.247
Dat dit niet nieuw is blijkt uit het feit dat Friedman in zijn boek
‘Total Justice’ uit 1985 de conclusie trekt dat de Verenigde Staten
van Amerika hier al eerder mee te maken hadden. Hij ziet juridisering in de toename van de invloed van het recht op ons leven vooral als gevolg van sociale verandering in de samenleving.248 De toegenomen mondigheid van de burger, draagt zijns inziens in sterke
mate bij aan de juridisering van de samenleving.249 De burger eist
meer en is vaker ontevreden, stelt ook Van der Lans in de juridiseringsdiscussie.250 Om de mondige burger tevreden te stellen, wordt
er door de overheid zoveel onderzocht, gemeten, geprotocolleerd
en vooral gereguleerd, dat er sprake is van een nauwelijks te beteugelen toename van de invloed van regels en het recht op ons
leven.251 In de Verenigde Staten van Amerika was deze vorm van
juridisering al langer als ontwikkeling herkenbaar.252 Ook in Nederland doet deze tendens van activistisch burgerschap zich voor.
Uit onderzoek van de Raad van de Rechtspraak in 2015 blijkt dat
er een groeiende beweging is van mensen, die denken in termen
van rechten in plaats van plichten, waarbij mensen zich tegelijk
scherper bewust zijn van de invloed van het recht op hun individuele positie.253
247
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250
251
252
253

Boutellier 2011, p. 156.
Friedman 1985b, p. 38 en 79-80. Zie ook Schwitters 2011, p. 331
waarin nog eens wordt uitgelegd dat mensen vanaf het einde van de 19e
eeuw steeds minder geneigd zijn om tegenslag gelaten te aanvaarden. Ze
verwachten dat de samenleving hun problemen oplost, door Friedman
aangeduid als Total Justice.
Friedman 1985b, pp. 78-79. En zie ’t Hart, p. 10.
Van der Lans 2008a, p. 41.
Hierdoor nemen bijvoorbeeld ook ontwikkelingen als de bureaucratisering en outputverkruimeling toe aldus Van der Lans 2008a, p. 45 en
Heertje, p. 28.
Friedman 1985b, pp. 98 en 147.
www.rechtspraak.nl geraadpleegd 11 maart 2015. Hierbij moet wel een
nuance worden gemaakt. Die betreft de conclusie uit de laatste Geschillenbeslechtingsdelta 2015, waaruit blijkt dat de meeste mensen
toch wel hun problemen zelf, dus buiten rechte, mediation of arbitrage,
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De drie Geschillenbeslechtingsdelta-onderzoeken geven, zij het genuanceerder, aan dat dit bewustzijn van de juridische positie vooral betrekking heeft op lagere en hogere inkomensgroepen en aan
de cultuur in die groepen: de zogenaamde U-curve.254 Dat houdt
in dat zowel de lagere als de hogere inkomensklassen ruwweg twee
keer zo vaak contact hebben met een rechtshulpverlener in vergelijking tot de middengroepen. Een combinatie van zelfbewustzijn,
voldoende financiën of juist een beroep op (kosteloze) rechtsbijstand zijn hiervan de oorzaak.255 Volgens Boutellier kenmerken
deze groepen zich door een klaagcultuur en zij entameren daarmee
(onbedoeld) een nog grotere invloed van het recht op ons dagelijks
leven.256 Zij stellen zich in tegenstelling tot de middenklasse niet
op als burgers van de samenleving, maar als cliënten van de welvaartsmaatschappij, die geacht wordt voor de lagere en hogere inkomensgroepen te zorgen,257 ongeacht de juridiserende gevolgen.
C. Juridisering als (over-)regulering
Met juridisering wordt als derde kwalificatie ook geduid op de
toegenomen regulering en mogelijke (over-)regulering. Het toenemen van regelgeving heeft natuurlijk invloed op ons leven en
hoort in die zin thuis bij B, maar vele auteurs zien de toename
van regulering als een apart fenomeen, vandaar dat het als aparte
kwalificatie wordt aangemerkt. Susskind bijvoorbeeld omschrijft
dit fenomeen als het recht dat ons persoonlijke en maatschappelijke leven totaal beheerst in, naar zijn inzicht, teveel regels.258 Ook
in ons land gaat, ondanks herhaalde dereguleringspogingen vanaf

254
255
256
257
258

oplossen. De complexiteit en de financiële belangen van het probleem
zijn richtinggevende factoren om te kiezen voor de traditionelere routes
van rechtspraak of bijvoorbeeld arbitrage, Geschillenbeslechtingsdelta
2015, p. 5.
Geschillenbeslechtingsdelta 2004, pp. 107 en 154. Deze gegevens werden bevestigd in de onderzoeken: Geschillenbeslechtingsdelta 2010 en
2015, de laatste op pp. 66-67.
Ter Voert, p. 166 en 167.
Boutellier 2005, p. 119.
Geschillenbeslechtingsdelta 2004, pp. 45 en 61 eenzelfde resultaat werd
geconstateerd in 2010 en 2015, p. 33.
Susskind 1996, p. 11.
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1994,259 de (over-)regulering als beweging door. De groei van regelgeving is enerzijds een reactie op complexe problemen in de
samenleving, maar lijkt de maatschappij op haar beurt ingewikkelder en niet overzichtelijker te maken, aldus Susskind.260
De cijfers ondersteunen deze bewering. Zo neemt bijvoorbeeld
sinds 1980 het aantal regels in ons land met 2,5% per jaar toe.261
Nederland heeft een kleine 2000 formele wetten en dat aantal
groeit met ruim 80 per jaar, terwijl er nog veel meer gedelegeerde
lagere regelgeving wordt geproduceerd.262 De toegenomen europeanisering en globalisering hebben daaraan een bijdrage geleverd,
als het gaat om bijvoorbeeld afstemming en botsing van regulering,
aldus ‘t Hart.263 Dat de invloed van Europa automatisch leidt tot
meer regelgeving, zoals hij en Lehning en Waele stellen,264 wordt
echter ook betwist. Zo vinden bijvoorbeeld Maas en Verhofstadt265
dat Europa juist efficiency in de regelgeving heeft gebracht. In het
algemeen wordt echter onderschreven dat we in een weliswaar welvarende, maar overgereguleerde maatschappij leven.
De groei van de rechtspraak in al haar gedaanten (gewone rechtspraak maar ook bijzondere rechtspraak zoals beroeps-, geschillenen examencommissies) levert een veelheid aan juridische uitspraken op, die door de burger vaak wordt ervaren als regelgeving.
De complexiteit van de regulering leidt tot het risico dat niet
goed geïnformeerde mensen, de verkeerde keuzen in hun leven
maken en de gevolgen daarvan ongedaan willen maken. Het ligt
259
260
261
262
263
264
265

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/overzicht/archief-8-40-8-44/virtuele-map/mdw-project/ geraadpleegd 5 mei
2015.
Susskind 1996, p. 12 en Susskind 2008, p. 99 e.v.
Zie: http://www.faqt.nl/vraag-en-antwoord/hoeveel-wetten-heeft-nederland/ geraadpleegd op 8 mei 2015.
Lees het onderzoek van E. de Jong op https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/toename-van-regelgeving.aspx#publicatiegegevens, geraadpleegd
op 8 mei 2015.
’t Hart, p. 20. Ook in de bestuurswetenschappen wordt de publieke
opinie in dezen onderschreven.
Lehning en Waele, p. 12 en 13.
Maas, p. 26 e.v. en Verhofstadt, p. 97 e.v.
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dan voor de hand een beroep op juridische raadgevers te doen, die
als het misgaat de zaak moeten zien te ‘redden’. Nadat juristen een
beslissing hebben teweeggebracht, ontstaat dan vaak nieuwe regelgeving om de verkeerde keuzen in de toekomst zoveel mogelijk te
voorkomen. Sommige auteurs stellen zelfs dat de steeds doorgaande juridisering en (over-) regulering een uiting is van een dieper
liggende legitimatiecrisis. Teubner noemt dit samen met de rationaliteitscrisis, dé problemen van de postmoderne samenleving.266
Habermas spreekt ook over juridisering als legitimatiecrisis.267
Het optreden van de jurist komt los te staan van de ethische dimensie. Het recht als rechtsstatelijke institutie desintegreert en
leidt als sociale institutie tot verzakelijking en (rechts-)vervreemding (waarover straks meer). De burger heeft, in een wereld die
steeds grootschaliger wordt, juristen nodig om in een steeds fijnmaziger wordend regelsysteem zijn keuzes te kunnen maken. Zo
hoort men ondernemers in Nederland vaak klagen over de enorme hoeveelheid wetgeving waaraan ze moeten voldoen. Men lijkt
door de (over-)regulering niet meer zonder jurist te kunnen, aldus
Susskind.268
Veel regelgeving is echter onmisbaar en daarom is (over-)regulering
lang niet altijd als negatief te waarderen. We vertrouwen er in onze
dagelijks leven op. Zo zijn er bijvoorbeeld vele veiligheidsregels
voor het maken van een auto of een vliegtuig, voor het bereiden
van voedsel, voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en voor het
internationale handelsverkeer via internet. Dit is het type regels
waarvan we vertrouwen dat de betrokkenen ze naleven, omdat we
van die betrouwbaarheid afhankelijk zijn in ons dagelijks leven, aldus Friedman.269 Door de complexiteit van het moderne leven zijn
we niet in staat alle handelingen die we verrichten of alles wat we
consumeren te controleren. Een uitgebreid netwerk aan verfijnde
regels en regelhandhaving lijkt onmisbaar in een technologische,
dynamische en onpersoonlijke cultuur. Zonder zo’n web aan regels
266
267
268
269

Teubner, pp. 3-48.
Habermas 1976, pp. 68-75, vergelijk Vanderstraeten 2001, p. 179.
Susskind 2013, p. 7 en verder.
Friedman 1990, p. 71-75.
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zouden burgers en bedrijven niet kunnen functioneren. Men zou
dit positief, het betrouwbaarheids-effect van de (over-)regulering
kunnen noemen.
2.1.2. Vermaatschappelijking
Uit de analyse van de drie kwalificaties van juridisering kan men
concluderen dat de samenleving inderdaad juridiseert. Er komen
meer juristen, de greep van het recht op het leven van alledag
neemt toe en er is meer regelgeving gekomen. Bij een gejuridiseerde samenleving is er echter niet alleen sprake van een eenrichtingsverkeer van het recht naar de samenleving, maar ook van de
samenleving naar het recht, aldus Smits.270 De invloed van de
maatschappij op het recht, van het recht op de maatschappij en
de vervlechting daarvan wordt aangeduid met de term: vermaatschappelijking van het recht.
Dit wordt ook wel het kwalitatieve effect van het recht genoemd,
namelijk de veronderstelling dat door toename van de invloed
van het recht de leefsituatie van de burger geoptimaliseerd wordt.
Dit levert mogelijkheden op voor de burger om een appel te doen
op het recht, daar waar hij zich bijvoorbeeld ongelijk behandeld
voelt.271 Het gaat om de mogelijkheid die het recht biedt om ontwikkelingen in de samenleving bij te sturen, regelgeving voor een
evenwichtiger inkomensbeleid bijvoorbeeld. De gevolgen van die
regelgeving zijn merkbaar in de samenleving en worden weerspiegeld in de inhoud van het recht.272
De vermaatschappelijking van het recht lijkt een subcategorie van
de juridisering als (over-) regulering te zijn. Toch wordt het in de
literatuur als aparte ontwikkeling gezien en ik wil het daarom nader specificeren. Allereerst is er al langere tijd sprake van vermaat270
271
272

Smits, p. 20 en verder.
Ippel 2002a, p. 15. Ippel geeft deze beweging kernachtig weer als hij
zegt: pech moet weg en de overheid moet daarvoor zorgen.
Van Ewijk 2014, pp. 13 en 153, Ippel 2002a , Van der Lans 2008a, p.
88, Bauman pp. 24-43 en Kunneman 2012, p. 104.
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schappelijking op diverse rechtsgebieden, waarbij de functie van
recht als instrument wordt gebruikt om ongelijkheden in macht
en feitelijke maatschappelijke kansen te matigen. Voorbeelden
hiervan zijn de bescherming die de regels uit het arbeids- en huurrecht bieden, of de toenemende bescherming van consumenten
in het consumentenrecht, met bepalingen als teruggaverecht. In
het bestuursrecht dient het bestuursorgaan de belangen van directen derde-belanghebbenden mee te laten wegen. In het strafrecht
blijken de resocialisatie principes mede richtinggevend, en in het
sociale recht krijgt de verzorgingsstaat nog steeds vorm.273
Vermaatschappelijking wijst echter ook op het recht als open systeem, waarbij het recht zich rekenschap dient te geven van de sociale context waarin het functioneert, gericht op de maatschappelijke
functie en als antwoord op de vragen en ontwikkelingen die in de
maatschappij leven.274 Het juridische domein dient permanent in te
spelen op de recente ontwikkelingen in de maatschappij. Er moet in
het personen- en familierecht bijvoorbeeld geanticipeerd worden op
nieuwe samenleefvormen. Regelgeving volgt hier de sociale ontwikkelingen rechtstreeks of indirect, (zoals bijvoorbeeld bij gelijkstellende wetgeving voor huwelijken van mensen met eenzelfde geslacht).
Volgens Ippel is het de tendens in de vermaatschappelijkingsfunctie van het recht, die verwijst naar het ontwikkelingsmodel van
repressief naar responsief recht. Het recht moet reageren op de
ontwikkelingen in de samenleving.275 In Angelsaksische literatuur
wordt dit aangeduid als de ontwikkeling die groeit van ‘community justice’ (het recht als instrument voor orde en veiligheid) via
‘restorative justice’ (het recht als instrument voor onderlinge solidariteit en gelijkheid) naar ‘preventive justice’ (het recht als instrument voor intermenselijk samenleven).276
273
274
275
276

Al is het wel zo dat de sociale verzorgingsstaat steeds meer uitgekleed
wordt, Ippel 2002a, p. 21.
Ippel 2002a, pp. 23-24.
Ippel 2002a, pp. 22-25.
Dit past in Boutelliers maatschappijanalyse, zie: Boutellier 2005, p. 169.
Het begrip community justice duidt op de functie van het recht in het
bedienen van de gemeenschap. Recht schept de randvoorwaarden voor
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De functie van het recht als actief instrument voor sociale veranderingen is een vorm van positieve juridisering. Ippel geeft hiervan voorbeelden in de zogenaamde functionele rechtsgebieden
(de term functioneel duidt erop dat een maatschappelijke functie
centraal staat, bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, de gezondheidszorg, het onderwijs, het milieu, de terrorismebestrijding
etc.).277 Het recht is daarmee een maatschappelijk instrument
en niet meer een bezigheid van louter rechtsgeleerden.278 Met de
functionele rechtsgebieden en onderdelen van het recht kunnen
maatschappelijke misstanden geredresseerd en sociale veranderingen gerealiseerd worden.
Anderen zoals de wetgevingsjurist Veerman nemen als normatieve analyse van het containerbegrip vermaatschappelijking van het
recht, de reflex die de maatschappij van het recht verwacht. Dit
ziet op het feit dat bij problemen of rampen (zoals diplomafraude
in het hbo-onderwijs bij hogeschool InHolland of de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000, dan wel de terroristische
aanslagen op het Franse magazine Charlie Hebdo in Parijs op 7
januari 2015 of de Brusselse luchthaven Zaventem op 22 maart
2016) mensen in de samenleving de neiging hebben het probleem
aan te pakken door meer regels te maken. In de genoemde voorbeelden leidde de regelreflex tot een kwaliteitsborgingssysteem in
het onderwijs en tot meer regels omtrent veiligheid (Enschede,
Parijs en Brussel) en ook tot aanpassing van de bestaande privacywetging (Brussel).279 De regelreflex leidt weliswaar tot meer

277
278
279

een evenwichtige samenleving. Restorative justice wijst onder andere op
een beweging die recht en rechtvaardigheid probeert te ondersteunen
door gebruik van middelen zoals gespreksvoering, ‘blaming and shaming’ van de dader in het strafrecht en het spreken met slachtoffers en
familieleden van daders en slachtoffers in het strafrecht. Zie ook www.
restorativejustice.org en www.aic.gov.au/rjustice/. Preventive justice is
recht en rechtvaardigheid bedienen door voordat een casus maximaal
gejuridiseerd is te voorkomen dat juristen er aan te pas moeten komen,
zie hoofdstuk 4. Websites geraadpleegd 16 april 2016.
Ippel 2002a, p. 24.
Boutellier 2005, p. 178.
Veerman, hoofdstuk 13 en het rapport De risico-regelreflex in het openbaar bestuur, Academie voor wetgeving Den Haag 13 april 2011 op
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regels, maar wordt in de literatuur niet geschaard onder juridisering als overregulering, maar onder vermaatschappelijking van het
recht.280
Sommige wetenschappers, zoals bijvoorbeeld de rechtssocioloog
Vago, vinden dat het recht een voortrekkersrol moet nemen in het
inspelen op maatschappelijke behoeften.281 Voor het gebruik van
het recht als veranderingsinstrument, dus voor de voortrekkersrol van het recht, moet volgens de rechtssocioloog Evan aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. Hij typeert er zeven in zijn
vermaatschappelijkings-analyse:
1. Het recht moet vastgelegd worden door een daartoe bevoegde
(juridische) autoriteit.
2. Het doel van de juridische verandering moet in overeenstemming zijn met de algemeen gedeelde maatschappelijke waarden.
3. Het recht moet voor zover mogelijk in rechtsvergelijkende zin
worden aangepast met de landen die eenzelfde verandering nastreven.
4. De veranderingen moeten in relatief korte tijd ingevoerd kunnen worden.
5. De wetgever die de veranderingen voorstaat, moet ze politiek
en inhoudelijk rechtvaardigen.
6. Er moeten zowel beloningen als sancties staan op de respectievelijke naleving en overtredingen van de regels.
7. Van de burgers mag wat betreft de naleving van de regels een redelijke inspanning verwacht worden, naar de menselijke maat.282

280
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www.rijksoverheid.nl/...risico-regelreflex.../symposiumbundel-de-risico,
geraadpleegd 25 mei 2014.
Veerman, pp. 128 en verder.
Vago, p. 318. De meeste wetenschappers vinden echter dat de rechtshistoricus Von Savingny (Duits Jurist 1779-1861) het bij het rechte eind
had, toen hij het recht voor alles een codificerende rol toe bedacht. Volgens hem moeten sociale veranderingen eerst volledig zijn uitgekristalliseerd voor ze kunnen worden gecodificeerd of op andere wijze kunnen
worden vastgelegd door het recht.
Evan, p. 286 en verder waarin hij het sociaal structuralisme als uitgangspunt neemt.
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Volgens Hirsch Ballin ligt er echter een groot gevaar op de loer als
het recht gebruikt wordt als een sociaal veranderingsinstrument.283
De massamedia en publieke opinie kunnen tot een onstabiel en
onbetrouwbaar rechtssysteem leiden. Hij spreekt in dezen zelfs van
een simulatie democratie, waar de invloed van de publieke opinie,
gevoed door de massamedia, de van oudsher belangrijke waarden
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid onder spanning kunnen
zetten. Het recht en de juristen bevinden zich voortdurend in het
spanningsveld tussen de rechtstoepassing en het tevredenstellen
van de publieke opinie, die zich in de maatschappij een krachtig
oordeel aanmeet over rechtszaken en wetgeving. Niet alleen partijen moeten in een zaak voldoende het gevoel hebben dat hen recht
gedaan wordt, maar ook de burger in het algemeen, de publieke
opinie. Dit leidt soms tot het simuleren dat er sprake is van een
op het recht of de regelgeving gebaseerde opvatting en is volgens
hem het gevaar van de te innige verbinding tussen de maatschappij
en het recht.284 Dit heeft ook juridiserende gevolgen. In die zin
kunnen we volgens hem spreken van een zekere invloed van de
media-logica. Het recht en de maatschappij zijn niet alleen meer
leidend. Ook hoe zaken in de media onder de aandacht gebracht
worden, speelt een belangrijke rol, aldus Hirsch Ballin.285
2.1.3. Rechtsvervreemding
De juridisering heeft volgens sommigen geleid tot een legitimatiecrisis. Dit fenomeen heeft aantal effecten op groepen burgers die de
rechtssocioloog Hertogh typeert onder de noemer rechtsvervreemding. Rechtsvervreemding is het gevoel dat de burger zich niet langer thuis voelt in het systeem van het recht van het land waarin hij
woont. Er is een groeiende afstand tussen de officiële rechtsstaat en
de beleving ervan door de burgers.286 In de 19e eeuw waren burgers
in het algemeen afhankelijk en onmondig en accepteerden zij de autoriteit van het recht en de rechtsbeoefenaren, hoe vervreemd ook.
283
284
285
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Hirsch Ballin, pp. 12 en verder en Friedman 1999, p. 33.
Hirsch Ballin, p. 8.
Hirsch Ballin, p. 9.
Hertogh 2006, p. 8 en verder.
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De emancipatie en de ontwikkeling van de individuele burger is
echter zo krachtig geworden, dat rechtsvervreemding nu pregnanter
als een bestendige tendens in de samenleving aanwezig is.287 Zoals
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werden gekenmerkt
door het voor het eerst benoemen van de sterke invloed van het
recht op de samenleving door juridisering, zo wordt het begin van
de 21e eeuw gekenmerkt door een haast ‘tastbare’ rechtsvervreemding. Rechtsvervreemding als begrip is, volgens Hertogh,288 gebaseerd op de ‘Entfremdungsthese’ van Marx.289 Het begrip rechtsvervreemding werd voor het eerst gebruikt door de staatsrechtgeleerde
Elzinga.290 De term wordt gebruikt om aan te geven dat er een algemeen gedragen gevoel van onbehagen is ten aanzien van het systeem
van het recht en de werking van het recht.291 Hertogh onderscheidt
vier vormen van rechtsvervreemding:
a) juridische machteloosheid, het gevoel dat een burger zelf niets
aan zijn zaak kan doen;
b) juridische onoverzichtelijkheid, er is voor de burger geen patroon in het recht te ontdekken waaraan hij enig houvast heeft;
c) juridische anomie, het gevoel dat de burger heeft dat de schending van het recht door anderen eerder regel dan uitzondering
is;
d) juridisch waarde conflict, de burger herkent zich niet in wat
door het recht als belangrijk wordt ervaren.292
Ook Susskind spreekt over rechtsvervreemding.293 De eerder beschreven juridisering en de teveel naar binnen gerichte blik van de
287
288
289

290
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292
293

’t Hart, p. 9 en verder.
Hertogh 2006, p. 11 en 2011, pp. 293-296.
Duitse denker 1818-1883. De arbeiders verliezen als gevolg van de moderne productiemethoden de controle over hun eigen werkzaamheden,
daardoor vervreemden ze van hun werk en van hun omgeving en uiteindelijk van zichzelf.
Elzinga 2006.
Friedman duidt dit aan als het verschil tussen het interne en het externe
rechtssysteem. Het interne rechtssysteem is het recht in de ogen van
juridische professionals en het externe rechtssysteem is het recht in de
ogen van de rest van de bevolking. Friedman 1975, p. 223.
Hertogh 2006, pp. 14-15.
Susskind 1996, p. 35.
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meeste juristen zijn, volgens hem, enkele ontwikkelingen die onderstrepen dat het recht een ‘ongezond’ eigen leven is gaan leiden.
Hij concludeert dat het recht steeds verder af is komen te staan van
degenen voor wie het gemaakt is. Het recht raakt vervreemd van
de burgers, van het bedrijfsleven, van de samenleving en van de juristen zelf. Bovens en Wille noemen in dit licht de disaffectiehypothese, waarmee wordt bedoeld dat met name de lager opgeleiden
steeds minder vertrouwen hebben in juristen en het recht, omdat
men zich in toenemende mate uitgesloten voelt bij de totstandkoming van het recht en de beroepsuitoefening van juristen.294
Zelfs onder juristen kan men spreken van rechtsvervreemding,
vooral door de toenemende internationalisering. De internationale regelgeving is zo complex en zo divers dat het haast onmogelijk
is daar volledige kennis van te hebben, aldus Susskind.295 Het recht
doordringt de hele samenleving, maar de maatschappelijk betrokken ‘all-round’ jurist, loopt het risico zich te vervreemden van diezelfde samenleving, als hij het hele recht zou willen beheersen.296
294

295
296

Bovens en Wille, p. 101 en verder. Een vergelijking met de vier categorieën van juridische burgerschap van Hertogh dringt zich op. Hertogh
2011, pp. 294-296. Hij onderscheidt in een schaal van houdingen ten
opzichte van het recht, de juridisch actieven (die geïnformeerd zijn en
zich vereenzelvigen met de juridische normen, de homo juridicus), de
gezagsgetrouwen (die het recht globaal kennen en erop vertrouwen dat
men het er wel mee eens zal zijn), de cynici (die goed op de hoogte zijn
van het recht, maar zich er niet in herkennen) en de buitenstaanders (die
het recht noch kennen noch herkennen). Waarbij in onze samenleving
de groepen cynici en buitenstaanders in aantal zouden toenemen.
Susskind 1996, p. 35.
Daarnaast en in het verlengde daarvan is er sprake van een zekere mate
van gezagsverschuiving. Tonkens onderscheidt grofweg vijf soorten gezag: traditioneel (op basis van traditie en afkomt), expertocratisch (op
basis van opleiding, kennis, training en deskundigheid), bureaucratisch
(op basis van wetten, regels en procedures), populistisch (door het volk
gegeven) en dialogisch (op basis van begrip, betrokkenheid en communicatie). Viel vroeger de functie (en vaak ook de afkomst) van de jurist
nog samen met de eerste drie categorieën van gezag, tegenwoordig doen
professionals zoals juristen een beroep op de expertocratische, bureaucratische en populistische (bijvoorbeeld de ex-advocaat Moskowicz met
zijn vele media-optredens) gezagsvorm. Tonkens 2013c, pp. 181-185.
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Met de ontwikkeling van de rechtsvervreemding heeft de juridische praktijk aan gezag afgenomen, aldus Ippel.297 Het recht is
volgens hem niet langer meer een vertaling van normen, waarden
en idealen naar tastbare regels en besluiten. Vaak ontbreekt de rust
voor ongedwongen reflectie: knopen worden niet zorgvuldig ontward, ze worden doorgehakt. De ethiek speelt daarbij weliswaar een
rol, maar, aldus Ippel, een zeer beperkte.298 De spanning die het gebrek aan reflectie oplevert, samen met de juridisering en rechtsvervreemding geeft het recht en juristen geen ondubbelzinnig positieve
reputatie. Het hedendaagse recht lijkt rustelozer en wanordelijker
dan ooit en verliest volgens Ippel daarmee zijn vitaliteit.299
Juridisering is hierboven in verschillende opvattingen omschreven en
heeft positieve en negatieve gevolgen voor justitiabelen en de maatschappij. De Amerikaanse rechtssocioloog Lawrence Friedman duidt
enkele ontwikkelingen aan die verband houden met, of ten grondslag liggen aan juridisering, daarover gaat de volgende paragraaf.
2.2. Horizontalisering
Lawrence Friedman is in deze paragraaf voor mij leidend. Ik vind
echter voor zijn visie ook steun bij andere (waaronder Nederlandse) auteurs. Zij worden voor zover relevant genoemd.300
2.2.1. De horizontale samenleving als keuzemaatschappij
Friedman geeft in zijn boek ’The horizontal society’ een visie op een
aantal karakteristieke ontwikkelingen in de westerse samenleving.
Zijn beschrijving van de samenleving kenmerkt zich, doordat niet
op voorhand is vastgelegd waar iemands positie in de samenleving is. Onze samenleving is een samenleving van mogelijkheden
voor iedereen geworden. Het is een samenleving waarin vragen
297
298
299
300

Ippel 2002a, p. xii. Zie ook Friedman 1996, p. 61.
Ippel 2002a, pp. xi-xvii.
Ippel 2002a, p. 1 en 3.
Friedman 1977, p. 4 was zijn eerste aanzet tot een maatschappijanalyse
die verbonden werd met juristen en juridische beroepsuitoefening alsook het grotere perspectief van het recht.
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centraal staan als: wat wil je met je leven bereiken; tot welke groepen behoor je; welke onderscheidende factoren zijn er; is afkomst
belangrijk; welke plaats neemt de opvoeding in onze maatschappij
in en hoe ontwikkelen mensen zich.301 Een samenleving waarin de
verhoudingen tussen individuen rechtvaardig zijn en zij als gelijke
en vrije burgers tot hun recht kunnen komen. De samenleving
schept de voorwaarden waarin ieder gedachten kan uiten en actief kan participeren, waarbij de belangrijkste voorwaarde is dat de
rechten van individuen en daarmee maximale mobiliteit worden
gegarandeerd. Het behoren tot een bepaalde groep of sociale klasse
dan wel afkomst, is van minder belang voor de ontwikkeling van
mensen dan honderd jaar geleden. Vroeger leefde men in een wereld die sterk bepaald werd door tradities zoals familiebanden, religieuze achtergronden of afkomst. Nu bestaat de westerse wereld
uit een gemeenschap waarin mensen als individuen op horizontaal
niveau banden aangaan met gelijkgerichten en gelijkgestemden.
Mensen worden meer bepaald door wat ze doen, naast wie ze zijn.
De eigen verantwoordelijkheid voor de menselijke ontwikkeling
om te worden wie je bent is nooit groter geweest dan in onze tijd,
aldus Friedman.302 Hij noemt die westerse samenleving: de horizontale samenleving.
De ontwikkeling naar onze huidige horizontale samenleving vindt
volgens Friedman, zijn oorsprong in:303
1. Grote technologische veranderingen die ook veranderingen op
het gebied van informatie en communicatie brachten. Grofweg werd de burger van onmondig en niet geschoold, mondig
en ontwikkeld. Via de verlichting en de industriële revolutie
naar een democratie geregeerd door massacommunicatie.
2. Globalisering en standaardisatie (ook wel: McDonaldisation);
de westerse samenleving is een wereldsamenleving geworden
die er wereldwijd hetzelfde uitziet. De hamburgers van McDo301
302
303

Van Erp en Van Gils vinden dit een Aristoteliaanse visie, p. 37-38 Ook
Van de Putte onderschrijft dit op p. 13.
Friedman 1999, p. 15 en 27.
Friedman 1999, pp. 18, 26, 49 en 70.
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nalds smaken overal hetzelfde. Dit verhoogt de herkenbaarheid en vermindert de diversiteit.304 Het brengt voorspelbaarheid (bijvoorbeeld dezelfde kwaliteitseisen aan het eten), maar
geeft ook vervlakking (verdwijnen van verschillen). Een gevolg
van dit verschijnsel is weer een hang naar locale en regionale
worteling en noemt men glocalisering.305
3. Ontwikkelingen als de toenemende zelfstandigheid van bevolkingsgroepen (dekolonisatie), de enorme groei van de wereldbevolking ondanks alle oorlogen, de veranderingen in het
ecosysteem, de massaconsumptie, de massale ontkerkelijking
in de westerse wereld en de toename van het religieuze en spirituele fundamentalisme in de Islam, de vrijere seksuele moraal, de afname van de overheidsbemoeienis en de toename
van marktwerking en privatisering. Veel van deze ontwikkelingen vinden overal in meer of minder mate plaats, ongeacht
geografische ligging of cultuur. Het feit dat de wereld overal
dezelfde ontwikkelingen doormaakt, maakt dat dit bijdraagt
aan horizontalisering.
De horizontale samenleving heeft directe gevolgen op sociaal,
mentaal, politiek en (voor ons relevant) juridisch terrein. Allereerst leven we in volgens Friedman in een ‘legal culture’, waarin
het recht en de rechtstoepassing zich kenmerken door toenemende
invloed van de recht- en claimcultuur.306 Het gaat hier niet zozeer
om de juridische actie als wel om de toename van het bewustzijn
bij een ieder van ieders rechten. Mensen weten vooral wat hun
rechten en in mindere mate wat hun plichten zijn. De ethische
304
305
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Jettinghoff, p. 172, Boutellier 2005, p. 52 en Kersbergen p. 6
Robertson door Boutellier 2011 aangehaald, p. 107. Hiermee wordt bedoeld dat er een paradoxale ontwikkeling is die aan de ene kant wijst op
globalisering in een bepaalde sector bijvoorbeeld de financieel-economische of ICT sector. Terwijl er aan de andere kant wordt gerenationaliseerd, dat wil zeggen zaken die voorheen over de landsgrenzen werden
geregeld (zoals bijvoorbeeld door de Europese Unie) worden nu geregeld
door het land zelf in verband met nationale politieke keuzes, zoals bijvoorbeeld de migratiepolitiek. Zie ook Judt 2010a, p. 189.
Ook Van den Ende 2011, p. 19, Wijmen 2006 en Boutellier 2005, pp.
5-10 vinden dit.
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dimensie van het leven, het nadenken over rechten en plichten
neemt daarmee af. Dit gaat gepaard met een afname van de acceptatie van juristen, die niet op hun positie maar op de inhoud van
hun geleverde werk zullen moeten overtuigen.307 De als horizontale samenleving aangeduide westerse samenleving wordt ook wel als
de keuzemaatschappij gezien, zegt Friedman.308 De burger bepaalt
als individu en (tegenwoordig) mondig, de eigen keuzes voor zijn
leven.309 Mensen kiezen als het ware hun eigen sociale coherentie,
waarbij waarden en normen, rollen en posities voortdurend opnieuw uitgevonden worden en dus verschuiven. De kernwoorden
zijn succes en mobiliteit.310 Om kansen op succes en mobiliteit
mogelijk te maken, zijn juristen en juridische arrangementen onmisbaar.311
In westerse samenlevingen is meer gelijkheid gekomen: meer gelijke-startkansen. De samenleving is zo geëvolueerd, dat de voorwaarden geschapen zijn om de tegenstellingen te kunnen laten verdwijnen.312 Dit is niet helemaal waar, er is immers een tegenstelling
tussen mensen die in staat zijn hun ontplooiing zelf ter hand te
nemen en de afhankelijken-van-anderen. Deze door de econoom
Heertje gekenschetste tegenstelling tussen de ontwikkelden en de
307
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Friedman 1999, p.35.
Friedman 1999, p. 5. Deze keuzemaatschappij is in de 20e eeuw ontstaan
als tegenbeweging tegen het strakke 19e eeuwse conservatieve beeld van
het individu. Friedman 1990, pp. 31-32. Ook Bregman, p. 300 en verder onderschrijft dit.
Ook ’t Hart vindt dit, p. 3 Bovens en Wille schrijven dat alles mogelijk is
geworden, zowel nationaal als internationaal, p. 62 en Boutellier noemt
dit een persoonsgebonden psychologische bricolage, een pragmacratie.
Boutellier 2011, pp. 24-25.
Illustratief in dezen is het aantal likes dat gegeven wordt bij een facebookmelding van iemand die op reis gaat. Deze overstijgen bijna altijd
het aantal likes dat iemand krijgt als hij een maatschappijkritisch stuk op
datzelfde Facebook plaatst.
Friedman 1999, pp. 240 en 249, het doet sterk denken aan Baumans
pragmatisme, als iets werkt of het lijkt het beste dan is dat wat onze normatieve beslissing vormgeeft, Bauman, p. 91. Friedman noemt het primaat van succes en mobiliteit de moderne 21e burgerschapsopvatting.
Bregman, p. 338 en verder.
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minder-ontwikkelden313 is volgens Kunneman veel subtieler en
overstijgt het niveau van de opleidingen en welvaart.314 Beide auteurs lijken aan te sluiten bij Friedmans analyse van de horizontale
samenleving als hij zegt dat, hoe meer gelijkheid en sociale mobiliteit er mogelijk is, dit tot gevolg kan hebben dat er een spanning
komt te staan op omgangsvormen en sociale normen en waarden.
Er is wel een sterker accent op ‘equality of opportunities’315 komen te liggen, maar (onder meer door ziekte, handicaps en beperkingen) ontstaan nieuwe vormen van ongelijkheid, andere sociale
scheidslijnen, bijvoorbeeld in verschillende opleidingsniveaus. Er
zijn al lang niet alleen maar winnaars, maar ook verliezers.316
Duidelijk is wel dat de horizontale samenleving als kenmerken
sociale mobiliteit en gelijkheid heeft. Een maatschappelijk fenomeen dat dit kan faciliteren is netwerken. Dit wordt uitgewerkt in
de volgende paragraaf.
2.2.2. Nodalisering
De horizontale of keuzemaatschappij wordt door de socioloog
Boutellier als een nodale orde getypeerd. Nodaal is afgeleid van
het Latijnse nodus: knooppunt, netwerk; de horizontale samenleving is een netwerksamenleving.317 De beweging die aangeeft
dat onze samenleving een netwerksamenleving is, heet nodalisering.318 Identiteitsvorming op basis van functies, afkomst, religie
of gemeenschap worden vervangen door fluïde (minder tastbare)
vormen van identiteitsproductie, zo onderschrijft Boutellier Fried313
314
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Heertje p. 213 en verder.
Kunneman 2012, p. 265.
Friedman 1999, p. 67.
Daarnaast is er in de huidige tijd de tegenstelling tussen de nieuwe vermogenden en de minder vermogenden. Een groot deel van de rijkdom
is in ons land in handen van een hele kleine groep mensen, aldus het
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van 4
juni 2014. Ook dit draagt bij aan sociale spanningen en onrust die door
juristen in regels en handhaving gekanaliseerd moeten worden, WRR
Rapport Hoe ongelijk is Nederland?
Mascini en Van Erp, p. 129 en Friedman 1999, p. 7.
’t Hart, p. 18.
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mans analyse van de horizontale samenleving.319 Mensen maken
keuzes, worden flexibeler,320 gaan van groep naar groep en veranderen vaker dan voorheen in de geschiedenis van plaats en positie
in de samenleving.321
Een transformatie van burgers: van onderdanen die zich hielden
aan de aan hen opgelegde regelgeving naar zelfbeschikkers. Een
transformatie van de samenleving: van bevels- naar onderhandelingshuishouding. Gezag wordt veel meer ontleend aan inhoud
dan aan positie, meer aan argumenten dan aan status. Autoriteit
wordt ontleend aan het waarom en niet aan de positie van een
persoon, institutie of regel.322
De grote drijfveer voor deze transformatie is het primaat van de
rationaliteit. Zowel inhoud als argumenten kunnen in belangrijke
mate ontleend worden aan kennis. Kennis is macht en dat is onlosmakelijk verbonden met sociaal kapitaal, aldus Van Ewijk.323 Dat
betekent dat in onze netwerksamenleving de mens door onderwijs,
maar ook door sociale contacten zijn positie moet bepalen, waarbij
kennis het belangrijkste instrument is om dit vorm te geven.
Onze maatschappij als netwerksamenleving vraagt veel van het
recht. Juristen en rechtsregels bewaken de grenzen waarbinnen
netwerken gestalte kunnen krijgen, aldus Boutellier.324 Een van de
belangrijkste juridische voorwaarden voor de netwerksamenleving
is volgens Friedman de garantie van mensenrechten.325 Zonder
319
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321
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324
325

Boutellier 2011, p. 105.
Sennett 1998, p. 47 e.v.
Van der Lans noemt dit KONING burger in 2005.
Friedman 1999, p. 8
Van Ewijk 2013b, p. 48 en Kunneman 1996, p. 256.
Boutellier 2005, p.1, Boutellier 2007, p. 13 en Boutellier 2011, pp. 117
en 122.
Friedman, 1990, p.1 ‘De maatschappij wordt in hoge mate bepaald door
met elkaar verbonden netwerken. Juristen vormen daarin vaak een autoriteit als het aankomt op de bewaking van de grenzen. Het vermogen om
die grenzen aan te kunnen geven en wezenlijk te kunnen doorgronden
moet men hen jong aanleren, opdat ze goed juridisch leren redeneren
door het aanbieden van gedegen juridische kennis en het geven van con- 96 -

mensenrechtenbescherming is een samenleving waarin individuen
reizen, spreken, geloven, zich verenigen en zo netwerken vormen
niet mogelijk. Het moderne concept van de individuele vrijheidssfeer is hierbij leidend. De keuzevrijheid van het individu is fundamenteel, keuzevrijheid om jezelf te ontwikkelen, om een leven op
te bouwen naar eigen ontwerp. Dit hedendaagse concept van individualisme contrasteert sterk met het 19e -eeuwse concept van het
individualisme, waar zelfcontrole en discipline en het nastreven
van traditionele waarden en de normen van de groep, bepalend
waren voor een optimale ontwikkeling van het individu.326
Het recht neemt daarbij in alle lagen van het samenleven een prominente positie in, zo stelt de cultuureconoom Klamer. Hij zegt
dat de mens in drie sociale systemen (netwerken) leeft, waarbij het
eerste meest persoonlijke systeem ook niet juridische regulering
kent. Eigenlijk is deze eerste laag de enige laag waarin recht niet
per se een prominente plaats inneemt. Het eerste sociale systeem is
immers dat van de meest persoonlijk sfeer, de oikos.327 Het is het
systeem waarin mensen leven en werken, waar veiligheid heerst
en er voor je gezorgd wordt. Het belangrijkste kenmerk van deze
oikos is, dat er niet of nauwelijks recht nodig is.328 Problemen worden meestal opgelost door middel van communicatie, tenzij het
uit de hand loopt.329 Deze primaire sfeer is bepalend voor andere
sferen. Men is niet veroordeeld tot dezelfde oikos, maar kiest, verandert, is mobiel in het primaire sociale subsysteem. Is de oikos
geen succes, dan gaat men naar een andere oikos: een nieuw huwelijk of een nieuwe baan is dan het gevolg.330
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trastvoorbeelden. Grondrechten zijn in dezen een goed voorbeeld, ze geven de grenzen van het recht aan en tegelijkertijd doortrekken ze de hele
rechtstoepassing en de samenleving in al haar netwerken.’ Prof. mr. dr.
E.M.H. Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht Tilburg University Law School en oud minister van Justitie,
18 maart 2011.
Friedman 1990, p. 2.
Klamer, p. 69.
Boutellier 2011, p. 117.
Zie voor een uitgebreide analyse Klamer p. 71 en verder.
Ten Bos en Kaulingfreks, p. 70.
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Het tweede sociale systeem is een groep, bijvoorbeeld een vereniging, of organisatie.331 Onze samenleving bestaat voor een groot
deel uit verenigingen of organisaties die zowel in sociale zin als in
juridische zin als systemen zijn opgezet en daarin speelt het recht
juist een belangrijke rol.332 Het derde sociale systeem is de samenleving zelf, de civil society.333 In de civil society speelt de overheid
een belangrijke rol, hierbij gaat het om de relatie tussen de staat
en haar burgers, waarin het leidende principe het volgen van de
democratisch tot stand gekomen regels is.334
In een netwerkwerksamenleving beweegt de burger voortdurend
tussen de drie systemen en dat meanderen zowel als het functioneren van de drie systemen doet een enorm appel op het recht.
Alleen in de eerste laag van het meest persoonlijke leven is recht
geen voorname plaats toebedeeld, in de overige lagen kan men niet
zonder recht en interpretatie van het recht, zegt ook Boutellier.335
Ook hier valt op dat de horizontale netwerksamenleving niet kan
bestaan zonder een uitgebreid, effectief, maar vaak onmerkbaar juridisch weefsel aan regelgeving en rechtsbescherming.
Het gevolg van de mobiliteit van de burger in de netwerksamenleving is dat hij in een smeltkroes van verschillende juridische regels leeft, aldus Klamer.336 Om te kunnen samenleven echter is
een zekere mate van controle in gereguleerde en bureaucratische
zin nodig, met andere woorden, de smeltkroes moet gereguleerd
worden. De politicologe Trappenburg geeft het mooi aan door te
constateren dat de functie van het recht is veranderd van ‘winterdijk’ of reservecircuit, naar sturingsprincipe.337 Dat betekent dat
het recht geen systeem meer kan zijn van regels en de interpretatie
en toepassing daarvan. Het wordt veel meer een systeem dat on331
332
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334
335
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Klamer, p. 71 e.v.
Van der Lans 2008b noemt dit het afsprakenkader.
Boutellier 2011, p. 85.
Boutellier 2011, p. 83.
Boutellier 2011, p. 35.
Klamer, p. 76.
Trappenburg, p. 6. Op www.margotrappenburg.nl/ARSAEQUI.pdf,
geraadpleegd 17 juli 2014.
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dersteunt bij het maken van keuzen, dat de regulering voor die
keuzes ter hand neemt. Recht is er als ondersteuning voor de burger om zijn doelen te bereiken; naast dat het recht een codificatie
van de regels blijft, waarin het vooral aangeeft hoe de kaders zijn.
Recht is daarmee tegelijkertijd kader en inhoud. Daarin schuilt
een spanning, die weliswaar niet onoverkomelijk is, maar wel een
duidelijk positiebepaling vraagt van degene die het recht toepast of
gebruikt: jurist of burger.338 Deze spanning komt ook tot uitdrukking in de noodzakelijke balans tussen controle en vertrouwen.339
Ik leg die spanning hier kort uit.
Permanente controle op het functioneren van regelgeving is
noodzakelijk, omdat een open functionerende netwerksamenleving veel juridische momenten kent waarbij mobiele burgers
uitgaan van het goed functioneren van alle instrumenten en faciliteiten waarvan zij gebruik maken (communicatiemiddelen, middelen om te meanderen tussen systemen, middelen om te reizen,
middelen om kennis op te doen etc.). Die middelen zijn mogelijk
gemaakt door onderliggende regelgeving.340 De controleerbaarheid
brengt vaak de opkomst van gestandaardiseerde protocollen mee,
omdat er anders geen garantie is dat dit gedrag bij een volgende
persoon aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet.341 Dit is opnieuw een
manifestatie van juridisering zoals al eerder aan de orde kwam. 342
338
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Trappenburg, p. 7. Het gevaar schuilt in een overheid die juristen opdracht geeft alles te reguleren en daarmee een overheid is die de burger
hindert in zijn mobiliteit, vindt Scheffer, p. 407. Stroperigheid van regelgeving, anonimisering, bureaucratisering en onduidelijke of onrechtvaardige maatregelen kunnen negatieve gevolgen zijn, aldus Klamer
p. 79. Heertje spreekt in dit verband zelfs van een samenleving onder
destructieve architectuur, die zich kenmerkt door fragmentatie, verkokering en verregaande ineffectieve specialisering. Heertje, p. 28. Die
positiebepaling vraagt van de jurist ethische afwegingen, en scholing in
normatieve professionalisering.
Boutellier 2011, pp. 107 en 108 en de door hem aangehaald Van Dijk,
p. 37 en verder, zie ook Boutellier 2005, p. 239.
Susskind 2013, p. 41 en verder.
Veerman 2013, de regelreflex.
Van der Lans 2008b, p 15 noemt onze samenleving zelfs gedomineerd
door een controlecultuur.
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Netwerken kunnen alleen blijven bestaan bij de gratie van onderling vertrouwen. Dat vertrouwen tussen mensen onderling wordt
gevoed door persoonlijk contact en wederkerigheid, maar moet
ook berusten op een juridische infrastructuur, die de condities van
de communicatie structureren en bewaren.343 Daarbij gaat het om
waarden als rechtszekerheid, vrijheid, gelijkheid en bescherming
van opgewekt vertrouwen.344 Het is duidelijk dat ook op dit vlak
veel werk ligt voor de juridische beroepsgroep. Deze conclusie
wordt ook op praktijkniveau onderschreven door de studies uit
2004, 2010 en 2015 naar het functioneren van de juridische beroepsgroep op macro niveau; de Geschillenbeslechtingsdelta.345 Het
zijn het recht en de juristen, die het vertrouwen in de rechtsstaat
en de waarden die daaraan ten grondslag liggen vormgeven. De
vragen die op juristen afkomen zijn legio en veranderen met de
maatschappelijke veranderingen mee; ze worden onontkoombaar
en klemmender. De invloed van en de invloed op de rechtsbeoefenaren en het recht neemt toe, aldus Ter Voert.346 De horizontale
samenleving juridiseert als het ware het samenleven. De juristen
lijken daarbij, volgens Friedman, de nieuwe autoriteit te worden.347
De uiterlijke tegenstellingen tussen mensen zijn verdwenen en met
deze verdwijning, brokkelt volgens Friedman het fenomeen traditionele autoriteit, als gezagsdrager, af.348 Bij geschillen wendt men
zich niet meer tot een autoriteit in de sociale context waarin men
leeft, een dorpsoudste of een pastoor, maar tot een jurist en het
vooral procedureel georiënteerde rechtssysteem, zo stelt hij.
Ook andere auteurs onderschrijven zijn analyse. Zo stelt de Nederlandse bestuurskundige ’t Hart dat met de ontkerkelijking, ontzuiling
en de individualisering instituties als kerken, families, en werkgevers,
hun autoriteit hebben verloren.349 Daar waar voorheen moeders of
343
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345
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Boutellier 2011, p. 128 en De Wilde 2013b, p. 50.
Boutellier, 2007 p. 13.
Zie Geschillenbeslechtingsdelta 2004, 2010 en 2015 ook in: Ter Voert,
p. 162.
Ter Voert, p. 167.
Friedman 1999.
Friedman 1990, pp. 9-10 en 199. Ook Judt vindt dit, 2010a, p. 101 e.v.
’t Hart, p. 25.
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vaders wil wet was, geluisterd werd naar de voorganger in de kerk en
directeuren en docenten klakkeloos werden gevolgd, is tegenwoordig
de toon, dat mensen eerst zelf bedenken wat ze willen en dat tegen
de opvatting van de ‘autoriteit’ aanhouden, aldus Bauman.350 Er zijn
vele opvattingen over autoriteit351 en wat als zodanig moet gelden.352
2.2.3. Autoriteit
2.2.3.1. Autoriteit en recht
De vanzelfsprekendheid van de gelding van de traditionele waarden of algemeen gedeelde normen bestaat niet langer.353 Autoriteit
is een schuivend fenomeen geworden, aldus Friedman.354 De flexi350
351

352
353

354

Bauman, p. 91.
Friedman 1999 geeft aan dat de nieuwe autoriteiten onder andere de
beroemdheden zijn, de zogenaamde celebrity culture, pp. 21-33. Bliekendaal wijst op pragmatisme als autoriteit, de zogenaamde ‘best practices’: dat wat werkt wordt gekozen, p. 117 en verder. Boutellier stelt
dat de sociale orde, het samenleven, lijdt aan het verlies van traditionele gemeenschapsbanden waarbij wetenschappelijke rationaliteit en het
zoeken naar immanente normatieve structuur de nieuwe autoriteit zijn
geworden, 2011, p.17.
Heertje, p. 324 noemt de nieuwe autoriteit die van de wetenschappelijke
rationaliteit, het mechanism design.
Dat betekent dat menselijke aspecten als medeleven, empathie, respect,
werkethos en ontzag, meer bevochten of verdiend moeten worden, aldus
Bauman. Er is bijvoorbeeld voor ouderen niet louter vanwege hun leeftijd
respect, maar tegelijkertijd willen die ouderen ook jonger blijven dan hun
leeftijdsgenoten zo’n 50 jaren geleden. Ook zijn hier maatschappelijke
tegenstellingen te ontwaren, waarbij bijvoorbeeld ouderdomsontzag vanzelfsprekender is in gezinnen met allochtone niet-westerse herkomst dan
in gezinnen van autochtone westerse signatuur. We lijken te leven in een
veelheid van waarden en normen, waarbij wij de waarden ‘kiezen’ die bij
onze levensstijl passen. Het doel is leidend en tegelijkertijd onduidelijk
zegt Bauman. Het vaste gegeven dat er bepaalde waarden hoorden bij
een sociaal maatschappelijke klasse is verdwenen. Door de multiculturele
samenleving van vrije keuzes en de emancipatie van de individu, kan iedereen zijn eigen waardepatroon kiezen, Bauman, pp. 31 en 81.
Friedman 1985, p. 12. Het doet denken aan Boutelliers improvisatiemaatschappij, 2011, p.15.
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bilisering die de horizontale en keuzemaatschappij met zich meebrengt betekent volgens Friedman dat de oplossingscompetenties
van de eigen kring afnemen.355 Dat komt omdat mensen vooral
hun eigen persoonlijke normen en groepsnormen en waarden volgen in het maken van hun keuzes; dat wordt immers ook van hen
gevraagd in de horizontale samenleving. Dit heeft echter gevolgen
voor het recht. Bij botsingen of conflicten komen mensen relatief
sneller en vaker bij de rechter terecht, omdat men er onderling niet
uitkomt en geen appel op een gedeelde autoriteit wordt gedaan.356
Dit houdt in dat de samenleving een nadrukkelijker plaats inruimt
voor het recht en het rechtssysteem om zijn gemeenschapskarakter
te beschermen.357 Dit laatste is nodig voor het samenleven an sich.
Friedman noemt deze prominente plaats van recht en juridische
geschillenbehandeling een gevaarlijke ontwikkeling.358 De afname
van autoriteiten in gemeenschappen van mensen en de flexibilisering die de keuzemaatschappij met zich meebrengt, oefent een toenemende en langzamerhand te grote druk op het recht uit.359 Een
samenleving van mensen kan volgens hem echter niet overleven
zonder een vorm van menselijke autoriteit, een autoriteit waaraan
een mens verbonden is: een directeur, geestelijke, trainer etc. De
legitimiteit die aan een menselijke autoriteit wordt ontleend is nodig voor het functioneren van een gemeenschap. Het recht zelf is
slechts een faciliterend instrument, dat er voor kan zorgen dat de
samenleving goed functioneert. Het recht is immers geen menselijke autoriteit, de rechter wel. De toenemende druk op het rechtssysteem bergt het gevaar in zich dat het recht de nieuwe autoriteit
lijkt te worden, dat mensen roepen dat dit of dat niet mag volgens
de regels. Het recht is daarvoor echter niet gemaakt.360
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Friedman, 1990, p. 99.
Geschillenbeslechtingdelta 2004 en 2010.
Boutellier 2005, p. 152 stelt dat aan het recht een nadrukkelijker normerende functie wordt toegekend. We willen er zo graag toe doen, interview met psychiater Frank Koerselman over de verwende samenleving
duidt ook in deze richting, Volkskrant 26 februari 2011, pp. 6-7. Ook
Judt wijst hierop in 2010a, p. 190 en verder.
Friedman 1990, p. 12.
Ook Judt 2010a, p.192 vindt dit.
Friedman 1990, p. 13 en Judt 2010a, p. 178 en verder.
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Boutellier deelt deze analyse, al is zijn inkleuring wat positiever.361
Als hij spreekt over de improvisatiemaatschappij, doelt hij op een
maatschappij waarin geen vaste normatieve collectief gedragen afwegingskaders meer bestaan: een samenleving waar sprake is van
ad-hoc-beleid en zoekend bestuur. Hij ziet daar echter ook nieuwe
kansen in: improviseren is ook georganiseerde vrijheid, een voortdurende onrustige permanente beweging die daardoor ook (vaak
onverwacht) samenhang en coherentie organiseert.362 Het gevaar
dat het rechtssysteem de plaats moet innemen van de menselijke
autoriteit, zoals Friedman dat ziet, ziet Boutellier niet, omdat hij
vertrouwen heeft in het optreden van de rechter. Volgens hem bestaat het systeem als autoriteit niet.
Terwijl volgens Friedman363 de traditionele opvattingen over gezag afnemen en vervangen worden door een vertrouwen in het
recht,364 is er volgens hem nog een andere ontwikkelingen te onderscheiden.365 Het betreft hier de tendens tot ontwikkeling van
nieuw leiderschap en nieuwe codes, zowel in de wetenschappen als
in het dagelijks leven.366 Dit wordt vaak aangeduid als (innerlijk)
leiderschap.367 Deze ontwikkeling uit zich in een tendens om wereldwijd, nationaal, maar ook in organisaties en zelfs in gezinnen,
basisregels (buiten het recht om) vast te leggen, om het sociale ver361
362
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Boutellier, 2005 p. 31.
Boutellier 2011, p. 7. Het zoeken laat zich ook vertalen in een begrip,
aldus Tonkens en De Wilde, namelijk emotionalisering. In deze beweging zoekt het bestuur openheid, persoonlijk verhalen en zijn empathie,
genegenheid en begrip leidende principes geworden. Het bestuur toont
als het ware affectie doordat in beleid te formuleren en de burger op te
zoeken, in deze zin wordt eveneens van affectief burgerschap gesproken.
Andere terminologie die wordt gebruikt is derdegeneratieburgerparticipatie of doe-democratie. Het is echter een bijzonder fenomeen dat
terwijl het bestuur steeds meer toenadering zoekt tot de burger en de
formele houding als het ware afzweert, de burger op zijn beurt vooral
reageert op deze toenadering met juridische procedures en dus formaliseert, zo constateren ook Tonkens en De Wilde, 2013b pp. 12-13.
Judt steunt hem in deze opvatting, 2010a.
Susskind 2013, p. 52 en verder
Judt 2010a, Friedman 1990 en Susskind 2013.
Friedman 2005 en Susskind 2013, p. 130 en ‘t Hart, p. 25
Zie hiervoor verder hoofdstuk 5 en Friedman 1990, p. 13.
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keer te regelen; de econoom Layard noemt dit de code-cultuur.368
Hier worden basisdocumenten en gedragsregels bedoeld, neergelegd
in een (op een ‘grondwet-lijkend’) document. In de managementliteratuur spreekt men doorgaans over corporate governance.369 Deze
documenten in bedrijven, afsprakenregels in gezinnen, gedragscodes in sportverenigingen370 en branchecodes die organisaties onderling afspreken, zoals de code Tabaksblat371 voor de beloning van
ondernemers, zijn geen strikt juridische documenten. Het zijn
echter waardevolle ‘statements’ waarbij de betrokkenen aangeven
zich vrijwillig te houden aan de inhoud. Er is in de huidige tijd
sprake van een sterke toename van dit soort gedragscodes. Volgens
Friedman wordt er in de moderne tijd gegrepen naar het model
van deze basisdocumenten, omdat het recht tekort schiet of niet
voor iedereen bereikbaar is vanwege het feit dat het te complex of
te onbegrijpelijk is geworden. Mensen hebben behoefte de eigen
regels, in eigen bewoordingen, nog eens aan te geven en te onderschrijven. Het belangrijkste element hiervan is misschien wel, dat
men zelf heeft nagedacht over de normen. Geïnstitutionaliseerde
reflectie en ethische debatten in de eigen groep zijn een voorwaarde voor normatieve professionalisering, wat in deze groepen heeft
geleid tot het opstellen van eigen regels. Regels die precies zijn toegesneden op de eigen situatie en waarin men zich herkent. Hoewel
dit strikt genomen geen juridische documenten zijn, past het opstellen van deze documenten wel in de juridiseringstendens. Men368
369
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Layard, p. 95 en verder. Friedman 1999, p. 54.
Kasper en Mayrhofer, p. 143 e.v., Layard p. 90 e.v. en Morgan, pp. 129141.
Zo moet mijn zoon aan het begin van ieder seizoen met al zijn basketbal
ploeggenoten een formulier tekenen dat de gedragscode basketbal bevat.
Het formulier is een samenraapsel van sport-, gedrags- en fatsoensnormen waaraan ieder lid van het team zich committeert gedurende het
basketbalseizoen. Alle teams van de club (jong en oud) ondertekenen
zo’n formulier. Ikzelf heb in mijn jeugd ook gesport en een dergelijk
document bestond toen niet.
Zie www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/richtlijnen/2003/12/09/
code.tabaksblat.html, geraadpleegd op 19 oktober 2014. De Balkenende-norm
over de financiële compensatie van topbestuurders in de publieke sector is ook
zo’n voorbeeld. Zie www.balkenendenorm.com, geraadpleegd 14 september
2015.
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sen komen kennelijk in een maatschappij waarin keuzevrijheid
voorop staat, al snel tot regels hoe te handelen. Volgens Friedman
nemen deze regels de plaats in van de autoriteit, met als gevolg
juridisering.372
De sterke, soms explosieve groei van de regelgeving en de verfijning van het rechtssysteem roepen volgens Friedman het risico op
dat we de samenleving voor een te groot deel in de handen van
juristen leggen.373 In zekere zin kan de juristerij –zo is zijn stellingals parasitaire beroepsgroep worden beschouwd.374 Juristen leven
immers van de problemen of het gebrek aan oplossingskracht in de
diverse maatschappelijke velden. Er lijkt een ontwikkeling op gang
te zijn gekomen waarin steeds minder maatschappelijke terreinen
bestaan waarop het recht geen invloed heeft. De samenleving
wordt steeds minder immuun voor het recht.375 Het gaat hier niet
alleen over de rechtstreekse interventies van juristen bij regulering
en conflictmanagement, maar ook over de indirecte werking die
zich manifesteert in de zojuist beschreven code-cultuur. Friedman
geeft hiervoor als oorzaak drie essentiële elementen, die hij in drie
culturen vertaalt:376
1. De verantwoordingscultuur: mensen, organisaties en de overheid worden meer ter verantwoording geroepen voor hun daden. In ons land is dat in het strafrecht bekend als het lik-opstuk-beleid, maar ook de invoering van de Balkenende-norm
om excessieve beloningen tegen te gaan van bestuurders in organisaties die omgaan met publiek geld, is hier een voorbeeld van.
2. De gelijkheidscultuur: een vooral in de westerse wereld bekend
fenomeen, dat mensen zich snel vergelijken met hun ‘peers’.
Doordat de samenleving transparanter is geworden, kunnen
mensen zich makkelijker vergelijken met anderen. Als er een
372
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Friedman 2005.
Friedman 2005, p. 23.
Friedman 1990, p. 13.
Boutellier 2005, p. 119 en Friedman 2005, p. 15.
Friedman 1985, p. 98 en ’t Hart pp. 6-31, hij concentreert zich in zijn
analyse op de publieke sector, maar dat laat onverlet dat deze drie tendensen worden weergegeven.
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ongelijke situatie wordt geconstateerd neigt de mondige burger daar iets aan te willen doen.
3. De juridiseringscultuur; sluipenderwijs wordt daardoor de
greep van het recht op ons leven omvattender. De Duitse filosoof Habermas spreekt in dit verband van de kolonisatie van
de persoonlijke leefwereld door het recht. We zagen dit al als
tweede kwalificatie van juridisering in paragraaf 2.1.1.377
Dit laatste door Habermas geduide fenomeen, waarbij het recht
als juridische institutie desintegreert en als sociale institutie tot
verzakelijking en vervreemding leidt, spreidt zich uit over de
hele westerse wereld. Habermas duidt op het gevaar dat het
recht niet langer een constitutionele grondrechten garanderende institutie is, maar een ongeremd technisch systeem wordt,
dat de eigen intrinsieke waarde van de diverse leefwerelden niet
erkent. Dit leidt volgens hem tot een aantasting van het morele
communicatieve weefsel van die leefwerelden. De kolonisatie
van het recht in alle lagen van het samenleven, resulteert in onnodige formalisering in verzakelijking en vervreemding. Deze
prominente positie van het recht in de leefwerelden is op zijn
minst te bediscussiëren. Volgens Habermas kan het recht haar
legitimiteit immers slechts putten uit een inhoudelijk, morele
procedurele rationaliteit.378
Het gevaar van het recht als ongeremd technisch systeem vraagt
uitleg over het rechtssysteem zoals wij dat kennen in onze samenleving. Om dat te verduidelijken, maak ik tot slot van dit
hoofdstuk in de volgende paragraaf een korte analyse van het
rechtssysteem.
2.2.3.2. Rechtssysteem
De wereld van het recht is de wereld van macht, regels en instituties die de regels handhaven en toepassen.379 Het rechtssysteem
377
378
379

Habermas 1987, pp. 356-373 en Kunneman 1996, p. 53.
Habermas 1993, pp. 542 en 565.
Friedman 1977, p. 4.
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is tegelijkertijd in beweging: het bestaat enerzijds uit de inhoud,
de regels en anderzijds uit het gedrag om die regels na te leven of
te veranderen.380 In de literatuur wordt het rechtssysteem (voortbouwend op het door de rechtstheoreticus ‘t Hart gemaakte onderscheid) gezien als een combinatie van de zogenaamde primary
rules (gedragsregels) en secondary rules (bevoegdheid verlenende
regels).381 Het rechtssysteem is tegelijk onderdeel van de samenleving en geen autonoom systeem. Het stelsel ontwikkelt zich
door ontwikkelingen in samenleving en technologie en door verschuivingen in waardenpatronen. Het rechtssysteem wordt door
de samenleving gevoed en voortgestuwd, omdat er een behoefte
bestaat aan een gestructureerd en inhoudelijk samenstel van regels
en beginselen.382 Het rechtssysteem is ingebed in het omvattende
en dynamische sociale systeem.383
De functies van het rechtssysteem zijn divers. Vaak wijst men op
de sociale-controlefunctie waarbij afwijkend sociaal gedrag wordt
opgespoord (door bijvoorbeeld straf- of milieurecht) en zo nodig
wordt bestraft.384 In de rechtsvorming in de verzorgings- en interventiestaat is het utilisme of instrumentalisme leidend. Dit ziet het
recht als een instrument om bepaalde doelstellingen te bereiken.385
Zo kan het recht gebruikt worden als een systeem dat onder specifieke voorwaarden een doelstelling nastreeft, zoals een minimale
levensstandaard voor alle burgers. Dit noemt Friedman de redistributieve functie van het recht.386 Als belangrijkste functie van
het recht ziet Friedman de aloude conflictbeslechtingsfunctie, de
380
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Smits, p. 145.
Meuwissen p. 164-165, Boersema p. 350 en Friedman 1977, p. 49. Dit
concept komt van Hart die in zijn Concept of Law in 1961 voor het
eerst dit onderscheid maakt.
Friedman 1977, pp. 9-11 en 56-57.
Weber, een Duits socioloog die leefde van 1864-1920 definieert het
rechtssysteem in beperktere zin namelijk als machtssysteem dat regels
handhaaft. Vago noemt dit legitiem geweld, p. 51.
Friedman 1985b, pp. 3-5.
De Brits filosoof Bentham 1748-1832 beschreef deze opvatting al.
Friedman 1977, p. 53.
In tegenstelling tot de traditionele functie van het recht: conflictbeslechting, zie Friedman 1977, p. 53 en ook Vago, p. 264.
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primaire functie van het rechtssysteem, waarbij het kanaliseren van
sociale onrust door het oplossen van conflicten via rechtspraak,
arbitrage en bemiddeling (mediation) centraal staat.387
In het Nederlandse maatschappelijk debat van de 21e eeuw gaat
de discussie over het rechtssysteem vooral over de instrumentele
functie: recht als instrument om maatschappelijke doelen te bereiken.388 Terwijl in het juridische forum steeds naar voren wordt
gebracht dat het rechtssysteem de waarborgfunctie (van rechten
en plichten) van het recht als belangrijkste morele inbreng moet
garanderen.389 Onze huidige rechtsbeoefening laat een eclectisch
pragmatisme zien. Pragmatisch in de zin dat de rechtsbeoefening
als maatschappelijk doel zich vooral bezighoudt met praktische relevante oplossingen voor voorkomende problemen en eclectisch
vanwege de losse omgang met de theoretische uitgangspunten, aldus Boutellier.390
Vele auteurs, waaronder Friedman, geven drie bedreigingen aan
voor het optimaal functioneren van een rechtssysteem, ongeacht
welke functie het systeem heeft: oneerlijkheid, (sociale) ongelijkheid en uitsluiting (van bepaalde personen of groepen) van rechten.391 Het voorkomen of beperken van deze drie bedreigingen is
387
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Friedman 2005.
Boutellier 2005, p. 191.
Zie Schuitema, Ten Dam en Veugelers 2008, pp. 70-74.
Boutellier 2005, p. 230 en Boutellier 2011, pp. 79-80.
Vergelijk de posities van Joden, zigeuners en homoseksuelen in Nazi
Duitsland 1933-1945, waar een functionerend en aanvankelijk democratisch tot stand gekomen regering, gebruik maakte van een rechtssysteem om met behulp van deze drie bedreigingen/elementen bepaalde
bevolkingsgroepen stelselmatig te discrimineren en later zelfs uit te roeien. Friedman 1977, pp. 65-66. Zie ook Judt 2010b, p. 35 en verder.
Wat betreft de gelijkheid is het inzicht van De Waal ten aanzien van
ons eigen land interessant. In Nederland is het leven onder zeeniveau
genoeg om ons te verbinden met een gezamenlijk doel namelijk: het
land droog houden. Dit levert een egalitair ethos van de Nederlanders
op. Hierbij ligt de nadruk op gelijkheid en met elkaar delen. Dit principe vinden we ook bij kleinschalige samenlevingen zoals bijvoorbeeld
de Navajo-indianen, de Inuit en de Hottentotten. Dit is een krachtig
fenomeen waarin het nivelleringsmechanisme werkt als het uitzuiveren
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de essentiële basistaak van het rechtssysteem en juristen die daarin
functioneren. Zodra een van de drie bedreigingen realiteit wordt,
ontstaat er immers maatschappelijke onrust.392 Waarom conformeren mensen zich aan een rechtssysteem? Friedman ziet drie mogelijke redenen, waarbij opvalt dat autoriteit niet genoemd wordt:
1. Burgerschap, het idee en de gewoonte dat we regels van een samenleving waarin wij functioneren en leven moeten gehoorzamen.393 Hierbij hoort ook de sociale controle. We houden ons aan
de regels omdat we ons confirmeren aan de groep waarin we leven.
2. Moraliteit, het feit dat de regels overeenstemmen met onze eigen
gevoelens van rechtvaardigheid over wat wel hoort en wat niet.
3. Vertrouwen in de rechtvaardigheid van het systeem.394
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van krachtige, boven het maaiveld uitstekende bullebakken of zelfverrijkende individuen. In die zin is ons land bijzonder geschikt voor bewegingen als mediation, preventie of proactief optreden. Immers het gaat
hierbij om gezamenlijke belangen. Zolang individuen een gezamenlijk
belang hebben, onderdrukken ze negatieve (de relatieverstorende) emoties of gevoelens. De essentie van vernieuwingsbewegingen zoals hier
omschreven, is uit het wij-zij-denken te blijven. De achilleshiel van dit
fenomeen is echter dat wij mensen in de onderlinge relaties ambivalent
zijn, een vijandig uitgangspunt dat samengaat met een diep verlangen
naar harmonie. De basis daarvan ligt in het wederkerigheidbeginsel. Dit
is een fundamenteel beginsel, een basiselement voor een coöperatieve
sfeer, een sfeer die een gemeenschapsgevoel oproept. We bewijzen als
mensen anderen vaak een dienst die dagen, maanden, of zelfs jaren later
wordt vergolden. Essentieel hierbij is, dat we begrip hebben van vertrouwen, dankbaarheid en afhankelijkheid. De keerzijde van wederkerigheid
is wraak. De Amerikaanse schrijfster Susan Jacoby geeft aan hoezeer het
reactieve rechtsdenken gebaseerd is op de transformatie van wraak, de
omkering van wederkerigheid. Als familieleden van een slachtoffer van
moord of overlevenden van een oorlog recht zoeken, worden ze over het
algemeen gedreven door behoefte aan genoegdoening. De maatstaf voor
de ontwikkeling van een beschaving is de afstand van een individu dat
onrecht is aangedaan tot de vergelding. De spanning tussen beheerste
wraak (het recht) en onbeheerste wraak is een onvermijdelijk onderdeel
van het recht. De Waal, pp. 76-77, 134, 139, 204-205. en Jacoby, p. 12
en verder.
Friedman 1977, pp. 77 en 138-140.
Ook Boutellier wijst op burgerschap in 2011, p. 85.
Friedman 1977, pp. 166-168.
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De belangrijkste voorwaarde voor een goed functionerend rechtssysteem, is het geven van ruimte. Het is de ruimte die het systeem
biedt om aan eigen invulling van naleving van regels in het systeem een systeemconform gedrag te scheppen. Hoe meer ruimte
er is, hoe meer burgers geneigd zijn het rechtssysteem na te leven,
althans volgens Friedman. Dit sluit aan bij Boutelliers opvattingen
over burgerschap. Hij constateert een verandering van het klassieke staatsburgerschap naar het moderne civiele burgerschap of
democratisch burgerschap,395 waarbij hij de ruimte voor de burger om zijn bijdrage te kunnen leveren aan de sociale ordening
bepleit.396 Die ruimte mag natuurlijk niet zo groot zijn dat het
zou kunnen leiden tot anarchie en wordt begrensd door de sterke
juridische status van de grond- of mensenrechten. De hoeveelheid
ruimte in een juridische context is een essentieel onderdeel van
een rechtssysteem en een karakteristiek fenomeen van de juridische cultuur in een samenleving. Het spreekt bijna voor zich dat
juristen een bepalende rol spelen bij het creëren van de ruimte,
zowel in regelgeving als regeltoepassing.
De Nederlandse juridische orde heeft relatief veel ruimte, omdat er
naast veel regelgeving ook de mogelijkheden zijn om als burger de
eigen gang te gaan (gedoogbeleid), aldus Ippel.397 Nederland heeft
in die zin een goed functionerend rechtssysteem. In een land als de
Verenigde Staten van Amerika waarin bijvoorbeeld het three-strikesyou’re-out-beleid in het strafrecht bestaat, staat het rechtssysteem onder druk als het gaat om het systeemconform gedrag, aldus Vago.398
Die druk bestaat uit de paradox dat beschaving leidt tot meer regels,
maar dat meer regels minder ruimte voor de burger impliceren, wat
weer kan leiden tot minder beschaving, althans minder rechtsconform gedrag. Nogmaals gezegd: hoe beschaafder men wordt, des te
meer men recht nodig heeft en met meer recht wordt men onbeschaafder, omdat de ruimte die noodzakelijk is voor naleving ver395
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397
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Boutellier 2011, p. 85.
Boutellier 2011, pp. 99 en 111.
Ippel 2002b.
Vago, p. 1. Ik bedoel hier het systeem dat in de staat Californië bestaat
en dat luidt: bij drie strafrechtelijke veroordelingen volgt automatisch
levenslange gevangenisstraf.
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mindert. De oorzaak hiervan ligt in een disbalans tussen de individuele vrijheid in de keuzemaatschappij en een door juridisering goed
ontwikkeld rechtssysteem. Het rechtssysteem roept de verwachting
op bij de individuele burger, dat het rechtssysteem hem altijd kan
helpen en daarmee kan ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid.399 Dit is een gevaarlijk gevolg van de doorgaande juridisering
en zet zowel het functioneren van het rechtssysteem als het functioneren van de juristen binnen dat systeem, op scherp. Het doet naar
mijn inzicht op juristen eveneens een appel na te gaan wat hun eigen
normconforme gedrag precies is en hoe hun eigen normativiteit in
hun opleiding en beroepsuitoefening wordt gevoed en ontwikkeld.
Aan het rechtssysteem worden door verschillende auteurs verschillende functies toegeschreven. Zo zijn er de machtsfunctie, de sociale controle functie, de instrumentele functie, de redistributieve
functie, de conflictbeslechtende functie, de pragmatische functie,
de ordeningsfunctie etc. Nergens echter wordt aan het rechtssysteem een autoriteit-vervangende functie toebedeeld, zoals de vraag
was die in deze paragraaf na Friedmans analyse werd behandeld.
Recht wordt door autoriteiten ingeroepen, of een rechtsregel kan
een autoriteitsargument zijn, een rechterlijke uitspraak heeft een
zekere autoriteit, maar het rechtssysteem zelf kan de rol van autoriteit niet innemen. Deze analyse van de auteurs over het juridisch
domein in de samenleving roept vele (normatieve) vragen op. Vragen die de betekenis van de maatschappelijke ontwikkelingen en
het klemmend appel die deze op juristen en hun opleiding doen,
articuleren. Deze vragen onderstrepen mijns inziens het belang
van een systematische normatieve reflectie. Er is een stroming in
de wetenschap die dat belang onderschrijft, de theorie en praktijk
van de normatieve professionalisering. Het volgende hoofdstuk
gaat daar nader op in.

399

Ippel 2002b.
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3 Normatieve professionalisering in
relatie tot het recht

3.1. Introductie
Zoals al eerder in dit onderzoek gememoreerd, werd in NRC Handelsblad van maandag 17 maart 2014 en op radio 1 woensdag 19
maart 2014 door vijf bestuursvoorzitters van de grote advocatenkantoren op de Amsterdamse Zuidas400 een oproep gedaan om de
juridische opleiding te verbreden. Ze stellen dit voor, om de toenemende complexiteit van de samenleving en de problemen die op
juristen afkomen het hoofd te kunnen bieden.
Hiermee komt vanuit de juridische praktijk een beweging naar
voren die het reflexieve debat wil aangaan, die het stellen van
normatieve vragen omtrent de juridische opleiding, omtrent een
herijking van de juridische professionaliteit wil entameren. De
normatieve vragen die betrekking hebben op het opleiden voor
juridische beroepen worden in dit hoofdstuk verhelderd met inzichten uit een andere wetenschappelijke en praktisch verankerde
bron, namelijk de theorie en praktijk van normatieve professionalisering. Ik wil aannemelijk maken dat daaraan aanwijzingen
voor een betere voorbereiding op hun beroep van studenten aan
juridische opleidingen ontleend kunnen worden. Normatieve
professionalisering kan hen, als toekomstige beroepsbeoefenaren,
een verantwoorde omgang met deze normatieve vragen opleveren. Het gaat daarbij om het beantwoorden van vragen die de
morele betekenis van het professioneel handelen betreffen, aldus
Driessens en Geldof.401 De professional moet binnen de krachtenvelden waarin hij verkeert een eigen verhouding ontwikkelen tot
400

401

Het betreft hier: Martijn Snoep bestuursvoorzitter van De Brauw Blackstone Westbroek, Arnold Croiset van Uchelen, bestuursvoorzitter Allen
& Overy, Johan Rijlaarsdam, bestuursvoorzitter Houthoff Buruma, Michaëla Ulrici, bestuursvoorzitter Nautadutilh en Bas Boris Visser, bestuursvoorzitter Clifford Chance.
Driessens en Geldof, p. 67.
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de normatieve vragen die daarmee verbonden zijn.402 Kunneman
stelt dat een continue reflectie daar in belangrijke mate aan kan
bijdragen. Het gaat niet om definitieve antwoorden, maar om de
reflexieve houding ten aanzien van (veelal trage) ethische en morele vragen.403
Deze nadruk op normatieve reflexiviteit aan de kant van professionals hangt samen met de toenemende kritiek op het handelen
van professionals, zowel vanuit de samenleving, als ook vanuit de
professionals zelf.404 Velen ervaren het door managementsystemen,
kwantificering en juridisering bedrijfsmatige werken en vooral de
gereguleerde wijze van professioneel handelen, als te eenzijdig en
wellicht ook beklemmend, aldus Wierdsma.405 Regels, inzichten
en principes, zijn vertaald in meetbare grootheden, waardoor het
werk van professionals efficiënter en effectiever wordt ingezet.406
Heertje spreekt zelfs van perverse prikkels als het bijvoorbeeld gaat
om de dehumanisering van het onderwijs en de jeugdzorg. De
meetbare grootheden en cijfers zijn in de huidige tijd voornamelijk
gebaseerd op budgettaire overwegingen naast en soms zelfs in plaats
van bijvoorbeeld op de prestaties van de leerlingen of op de zorg
aan jeugdigen. Een dieper liggende oorzaak voor deze dehumanisering ziet Heertje in de toenemende verkokering, fragmentatie en
specialisatie van professionals die onze samenleving kenmerken.407
Dat laatste geeft aan dat de professionalisering en ook de opleiding
van professionals vooral in de diepte heeft plaatsgevonden en dat
er steeds minder sprake is van overzicht, integrale visie of coördinatie. In die zin sluit Heertjes opvatting aan bij het aan de begin
van dit hoofdstuk weergegeven oproep van de advocaten.
Ook Bregman uit kritiek op een zekere marginalisering ten aanzien van het professionele handelen.408 Het door hem geken402
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Dit is normatieve professionaliteit.
Kunneman, 1996, pp. 241-243.
Jacobs, p. 11 en Heertje, pp. 28 en 184.
Wiersdsma 1999, p. 249.
Wierdsma en Swieringa, 2011, p. 43 en verder.
Heertje, pp 333 en 336-337.
Bregman, p. 159.
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schetste verlies van de samenkomst van de wetenschap en het humanisme,409 ziet hij als een verarming van de professionalisering.
Hij schetst dat er een te eenzijdige focus op kennis en kunde is,
waarbij aan morele en sociale verantwoordelijkheden te gemakkelijk voorbij wordt gegaan. De vrije ruimte die nodig is om deze
eenzijdigheid tegen te gaan, wordt volgens Geelen steeds meer
beperkt; niet als doel op zich, maar als gevolg van de meetbare
werkomgeving.410 In algemene zin betekent dit voor professionals,
volgens Driessens en Geldof, dat zij zich vooral moeten richten
op het voldoen aan de vereisten die wet- en regelgeving aan hun
professionaliteit stellen.411 Dit gaat ten koste van de morele en
culturele kwaliteiten van het professionalisme. 412 Kwaliteiten die
betrekking hebben op de ethische en morele betekenis van de inhoud van het werk van de professional. De reflexieve en lerende omgang met deze vragen en de vigerende antwoorden daarop
geeft, volgens Kunneman, aan de professional een bredere basis
om de complexiteit van alledag aan te kunnen.413
In de theorie en praktijk van normatieve professionalisering414
wordt deze omgang onderzocht met het oog op praktisch relevante antwoorden op de vele (morele en vaak trage) vragen
vanuit een reflexieve omgang met de invloeden en maatschappelijke ontwikkelingen die op professionals afkomen.415 Dit
hoofdstuk schetst de door Kunneman c.s. in wisselwerking
met verschillende professionele domeinen ontwikkelde theorie
en praktijk van normatieve professionalisering om hieraan inzichten en werkwijzen te ontlenen die kunnen helpen om de
409
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Waarbij het humanisme het doel werd van de wetenschap en de wetenschap het middel van het humanisme, Bregman, p. 161.
Geelen e.a., pp. 21-30.
Driessens en Geldof, p. 70.
De professionaliteit en de professionalisering staan onder druk. Dit is
echter niet nieuw, het is al decennia het geval. De Amerikaan Freidson
constateerde dit al in 1970 en heeft het nog eens ampel herhaald in
1994; Freidson 1994 en Jacobs, 2008, p. 8.
Kunneman 1996, p. 259.
Van Ewijk 2014, p. 142.
Vergelijk Driessens en Geldof, p. 73 en Wierdsma 1999, p. 105.
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normatieve reflexiviteit in de opleiding van juristen een grotere
plaats te geven. 416
3.2. Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering
Normatieve professionalisering is de reflexieve, onderzoekende,
creatieve en lerende omgang met verschillende vormen van normativiteit (persoonlijk, relationeel, epistemologisch, organisatorisch
en moreel-politiek) die in alle vormen van professioneel handelen
werkzaam zijn, aldus Kunneman en van Ewijk.417 Het is een open
leerstuk dat in fasen is ontwikkeld. In de eerste fase stond het begrip normatieve professionaliteit centraal. Dat is ongeveer tussen
1990-2000 aan de Universiteit voor Humanistiek, de Theologische Universiteit Utrecht en verschillende faculteiten voor sociaal
werk aan hogescholen en universiteiten in Nederland ontwikkeld.
Het was vooreerst een polemisch begrip,418 dat een tegenbewegingen beoogde tegen de vooral technische en instrumentele invulling
van professionaliteit in de (post-) moderne samenleving. Van grote
invloed waren de Frankfurter Schule en Habermas’ theorie van het
communicatieve handelen. Tevens speelden kritische maatschappijanalyses van postmoderne denkers als Foucault, Lyotard en Irigaray een grote rol. Daarnaast sloot men zich aan bij theorieën uit
de zorgethiek (Tronto en Baart) alsook bij het denken van Schön
en Freidson over moderne vormen van professionaliteit.
Normatieve professionaliteit werd in de jaren negentig van de vorige eeuw, om precies te zijn in 1994, door Kunneman en Van
416
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Ook op juristen komt immers veel af. Er zijn vele voorbeelden die aangeven dat de maat vol lijkt te zijn: van zowel rechters (het rechtersmanifest van Leeuwarden in december 2012) als advocaten (stakingen bij het
verminderen van de gefinancierde rechtshulp in 2013) als anderen. Zie
www.rechtspraak.nl/actualiteiten/Nieuws/Documents/Manifest.pdf,
geraadpleegd 5 september 2014 en www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/
Nieuws/Pages/Rustig-en-ordelijk-verloop-staking-advocaten.aspx, geraadpleegd 8 september 2015.
Van Ewijk 2013b, p. 9 en verder.
Van Ewijk 2013b, p. 12. Kunneman vindt normatieve professionaliteit
een pleonasme, een witte schimmel, omdat professioneel handelen altijd
normatief geladen is, Bruining p. 223.
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Houten geïntroduceerd. Het is vooral Kunneman die het belang
aanduidt van ruimte voor reflexieve identiteitsvorming van de individuele postmoderne professional. Hiermee overbrugt deze professional, volgens Kunneman, de kloof tussen enerzijds de dominante
invulling van zijn professionaliteit en anderzijds zijn eigen normatief geladen invulling van zijn professionaliteit.419 Professionals bewegen zich in de huidige samenleving in een krachtenveld van strategische, op succes en effectiviteit gerichte handelingsvormen en
oplossingspatronen die het communicatief en relationeel omgaan
met mensen en problemen onder spanning zet.420 Centraal staat
telkens de vraag hoe cliënten of burgers het professioneel handelen
en gedrag ervaren, aldus Kunneman: helpt het hen echt?421
Door de normatieve inhoud en de normatieve keuzes in het denken
over professioneel handelen centraal te stellen, wordt een impuls
gegeven aan de reflectie op het professioneel handelen. Het toepassen van algemene principes op specifieke problemen, gefundeerd
in een duidelijk omgrensd en wetenschappelijk gestandaardiseerde visie, zoals bijvoorbeeld de rechtsgeleerdheid, is in de huidige
complexe samenleving onvoldoende, aldus Van Ewijk.422 Hiermee
wijst hij op het feit dat de eerste professionals in onze samenleving,
de rechters, de wetenschappers en de medici, voor hun vak uitoefening een gespecialiseerde studie nodig hadden die bijzondere
voorrechten en een gerespecteerde status meebracht. Dit bracht
hen een substantief kennisdomein en uitgewerkte methoden, waarbij standaardisatie in de vorm van bijvoorbeeld het toepassen van
hiërarchisch hogere principes in de praktijk een uitgangspunt was.
Dit bleek in de huidige tijd onvoldoende en kwam midden vorige
eeuw onder vuur te liggen, onder andere omdat de kern van de professionaliteit volgens Kunneman en Van Ewijk immers niet in het
toepassen van gespecialiseerde kennis zit, maar in de omgang met
de essentiële problemen van mensen en samenleving.423
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Kunneman 1996, p. 242 en Van Ewijk 2013b, p. 56-57.
Kunneman 1996, p. 243.
Kunneman 1996, p. 108 en Van Ewijk 2013b, p. 57.
Van Ewijk 2013b, p. 31.
Van Ewijk 2013b, pp. 31-34.
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Normatieve professionaliteit is allereerst ontwikkeld als tegenbeweging tegen het groeiende belang van technisch-instrumentele
professionaliteit. Normatieve voorkeuren en keuzes worden opgevat als een basisgegeven dat noodzakelijk onderdeel is van alle
professionaliteit, zoals water van ongeacht welk soort brood. Dit
basisgegeven impliceert de noodzaak na te denken over de ethische
en morele keuzes die daarbij in het spel zijn. Voortdurende normatieve reflectie op professioneel handelen is nodig, opdat goed leven, goed werken en goed samenleven in professionele praktijken
daadwerkelijk tot stand gebracht kan worden. 424
Normatieve professionaliteit in het werk van de professional is
volgens Van den Ende verwant aan de presentiebenadering, zoals
ontwikkeld door Baart in het wijkpastoraat. De presentiebenadering staat voor onvoorwaardelijke aandacht voor de cliënt. De
relatie tussen professional en cliënt staat centraal. Op basis van
gelijkwaardigheid worden problemen in vertrouwen aangepakt.
Als de professional zich beweegt naar de cliënt als uniek persoon,
zich niet richt op ‘de cliënt als probleem’, maar daadwerkelijk en
trouwhartig aansluit bij de leefwereld van de cliënt, brengt hij de
presentiebenadering in de praktijk.425 Deze presentie vraagt om
normatieve reflexiteit.426
In de tweede fase van het denken over normatieve professionaliteit en professionalisering vindt een verbreding plaats van de beroepsdomeinen waarop de beweging zich richt. Stonden vooreerst
vooral de zorg en het sociaal werk centraal,427 vanaf 2000 tot 2010
werd daarbij ook het onderwijs, de politie, het bedrijfsleven en
de organisatieadvieswereld betrokken. Ook bij de strafrechtspleging werden zeer voorzichtige stappen gezet met de inzichten van
normatieve professionalisering. Het begrip normatieve professionalisering vond echter geen ingang in de brede rechtsbeoefening of
het rechtsdenken in het algemeen. Juridische professionals hielden
zich niet als zodanig met normatieve professionalisering bezig. Ze424
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ker in de juridische opleidingen is dit niet een expliciet onderwerp
van aandacht geweest, zoals ook uit hoofdstuk 1 van dit onderzoek
blijkt. Er zijn wel juridische onderzoekers zoals bijvoorbeeld Boutellier en Pessers, die verwante denkbeelden naar voren brachten in
het strafrecht en de criminologie.428
De essentie van normatieve professionalisering ligt volgens Nap,
in het feit dat het een ‘ongoing reflexief leerproces’ betreft, waarin
professionals, geleid door de morele horizon van hun beroep en
het maatschappelijke domein waarin ze werkzaam zijn, waardevolle en verrijkende inzichten ontwikkelen in voortdurende wisselwerking met hun dagelijkse werk.429 Het gaat daarbij om normen
en waarden op verschillende niveaus. Om te beginnen de normen
en waarden die in hun levensverhaal verankerd zijn, de waarden
die in hun beroep centraal staan, de normen en waarden van de
organisaties en domeinen waarin ze werken en tenslotte wijdere
maatschappelijke, levensbeschouwelijke en politieke perspectieven. 430
Het reflexieve leerproces waar het hier om gaat werkt Kunneman
uit door te onderscheiden tussen drie verschillende vormen van
kennisverwerving, of kennismodi, die bij normatieve professionalisering in het spel zijn. Modus 1 kennis duidt op de ‘standaardinvulling’ van wetenschappelijke kennis zoals die de afgelopen
eeuwen naar het model van de Newtoniaanse fysica tot ontwikkeling is gekomen. Modus 2 kennis duidt op de nieuwe vorm
van kennisontwikkeling die aan het einde van de 20e eeuw steeds
invloedrijker is geworden. Het berust op het gebruiken en transformeren van modus 1 kennis voor het oplossen van praktische
vragen en problemen, in de industrie, in de landbouw, voor militaire en geneeskundige doeleinden, maar ook in allerlei sociale
en maatschappelijke domeinen. De kennisbasis van de meeste
professionals wordt gevormd door modus 2 kennis. 431 Daarnaast
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onderscheidt Kunneman een derde vorm van kennis en inzicht,
modus 3, die een narratieve vorm heeft en betrekking heeft op
de ethische en morele vragen waar professionals in hun werk op
stuiten. Modus drie kennis biedt hulpbronnen om op die vragen
een voor de situatie passend antwoord te vinden. Van den Ende
spreek hier over ‘kantelmomenten’.432 Modus drie kennis ontwikkelt zich op basis van leerzame wrijving tussen een veelheid
van verschillende morele perspectieven en existentiële scripts, aldus Kanne, Grootoonk en Kunneman.433 Het ontwikkelen van
modus 3 kennis in wisselwerking met modus 2 en modus 1 kennis, is een pijler van de normatieve professionalisering in een beroep of opleiding.
Voor het recht probeer ik in dit onderzoek bij te dragen aan beter
zicht op het belang van modus 3 kennis en aan het ontwikkelen
van modus 3 kennis in een concrete context, namelijk de juridische
opleiding waar ik werk. (zie hoofdstuk 5). Het betreft een vorm van
kennis en inzicht die niet aangeleerd kan worden door het bestuderen van handboeken en het leren beheersen van technieken, omdat het betrekking heeft op ‘trage vragen’ zoals Kunneman zegt.434
Vragen die steeds opnieuw naar voren komen in de ontwikkeling
van de menselijke beschaving en een existentieel en moreel karakter
hebben. Vragen waar geen eenduidig of definitief antwoord op bestaat en die door leerzame wrijving tussen verschillende normen en
waarden een passend antwoord moeten krijgen in concrete situaties.
Daarvoor kunnen vier richtingwijzers worden aangeduid. Richtingwijzers die zowel op theoretisch als op praktisch en persoonlijk niveau betrekking hebben. Ik licht ze hieronder kort toe met alvast
een blik op het juridische domein als later uit te diepen verkenning.
De eerste richtingwijzer is het betreden van de plek der moeite,
daar waar het eigen kader niet meer voldoet en er geen eenvoudige
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oplossing voor een voorliggend probleem is. Dat is in het juridisch
domein vaak het geval. Waar het recht eenduidig is, waar het zonder meer kan worden toegepast valt weinig te leren. Het wordt pas
spannend als er geen eenduidigheid is; als het recht multi-interpretabel blijkt; als er normatieve wrijvingen aangegaan moeten worden om een passende oplossing te vinden binnen de kaders van het
recht. Dit blijkt te meer te gelden als in het juridisch domein de
vraag gesteld wordt hoe juridische problemen voorkomen hadden
kunnen worden, zoals ik hoofdstuk 4 aan de orde stel.
De tweede richtingwijzer hangt daar nauw mee samen. Het gaat
hier om het belang van co-creatie. Dit begrip is aan Wierdsma ontleend.435 Het duidt op horizontale vormen van afstemming rond
lastige vragen, die de mogelijkheid van betekenisgeving bieden voor
alle betrokkenen, omdat ze allemaal deel zijn van het proces van beantwoording.436 Dat betekent voor het recht bijvoorbeeld, dat de
juridisch docent en student, de jurist en zijn cliënt allen van evenredige betekenis zijn bij het zoeken naar oplossingen en het adresseren van de onderliggende normatieve keuzes die gemaakt dienen
te worden. Door het betreden van plekken der moeite en leerzame
wrijving tussen conflicterende inzichten en opvattingen kan nieuw
inzicht ontstaan in datgene wat in een specifieke situatie juist en
passend is.437 Dit is het hart van normatieve professionalisering,
waarbij voor het recht, net zoals voor andere vakgebieden een continue proces van reflexiviteit door de betrokkenen in co-creatie tot
stand komt, met als doel verbetering van de beroepspraktijk van
juristen, van de juridische wetenschap en de opleiding van juristen.
De derde richtingwijzer heeft betrekking op de narratieve articulatie van ‘tacit knowledge’.
Dit begrip tacit knowledge wordt vaak misbegrepen als buikgevoel-kennis. Het is echter veel meer, aldus Van Ewijk en Tigchelaar.438 Het verwijst naar een in de mens huizend geheel aan
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aan ervaringen, kennis en vaardigheden. Het is kennis, kunde,
kunnen en kunst tegelijk; een innerlijk bestand gebaseerd op weten en vaardigheden die constructief en slecht half of nauwelijks
bewust zijn. Lommers en Nap wijzen op het belang van narratieve
articulatie van deze tacit knowledge, als bijdrage aan modus 3 kennis.439 Door narratieve articulatie kan tacit knowledge tot op zekere hoogte ‘opgehaald en gedeeld worden, maar kunnen ook taciete
vooroordelen zichtbaar worden. Het gaat om het ophalen en delen
van verhalen over goed en slecht werk, via verrijkende gesprekken
en richtinggevende anekdotes. Die verhalen en anekdotes kunnen
beschouwd worden als een vruchtbare humuslaag, waaruit normatieve oriëntatie voort kan komen voor nieuwe vragen en situaties.
De vierde richtingwijzer betreft de inbedding in de handelingspraktijk van de professionals. Dat is de plaats waarin juridisch studenten of professionals concreet met het recht bezig zijn, bijvoorbeeld de collegezaal, de onderhandelingsruimte of de rechtszaal in
het geval van het juridisch domein.
Hier vindt een ‘realiteitstoets’ plaats. Het gaat hierbij om het
beantwoorden van de vraag of in co-creatie ontwikkelde oplossingsrichtingen voor normatieve vragen en keuzes ook praktisch
gerealiseerd kunnen worden. In dit onderzoek bijvoorbeeld gaat
het hier om een antwoord op de vraag ‘hoe kan de normatieve
reflexiviteit ten aanzien van de normatieve vragen die in het juridische domein leven, in het bijzonder in de opleiding van juristen,
worden bevorderd en verankerd?’
Deze wegwijzers moeten gezien worden tegen de achtergrond van
de druk waaronder professioneel handelen is komen te staan door
de toenemende complexiteit van onze wereld en de pogingen die te
beheersen door instrumentele werkwijzen en systemen. Normatieve professionalisering is in het licht daarvan volgens Nap ook een
hoopvolle weg, die de hoopvolle verwachting concretiseert, dat het
professioneel handelen geleid wordt door een waarde-georiënteerd
leerproces, waarmee het professioneel handelen aan kwaliteit wint
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en goed werk tot stand komt doordat de aandacht vooral gericht
wordt op de inhoud van het werk en de relatie met mens (cliënt)
en samenleving in plaats van op de beheersbare output.440
Het zijn deze aspecten van normatieve professionalisering, waar
dit onderzoek naar de juridische scholing, aandacht voor vraagt.
Juristen zullen evenzeer als andere professionals beslissingen nemen en moeten nemen die niet op voorhand door een technisch
juridische analyse duidelijk zijn. Juristen komen vaak in aanraking met wat in het kritisch humanisme de zogenaamde leerzame
wrijving heet.441 De plekken waarin de aangeleerde techniek tekort schiet en modus 3 leer-, dialoog- en reflectieprocessen nodig
zijn,442 waarin professionals door plekken der moeite te betreden
en co-creatie tot stand brengen proberen te komen tot een goede
oplossing, een verantwoord oordeel, een goede zaak behandeling,
een integer genomen besluit of een deugdelijk advies om juridische problemen te voorkomen.
Technisch-instrumentele vormen van complexiteitsreductie, die
in het recht natuurlijk voor de hand liggen, helpen even weinig
als het aanhangen van dogmatische uitgangspunten bij het beantwoorden van de normatieve vragen uit het juridisch domein. Voor
de beroepsuitoefening van rechters bijvoorbeeld is van groot belang
dat zij juridische beslissingen goed kunnen funderen in het recht,
de feiten en bewijsmiddelen en dat hun overwegingen bestand zijn
tegen eventuele kritiek in hoger beroep. Het is immers essentieel
dat de burger erop kan vertrouwen dat de rechter juridisch oordeelt
en geen louter intuïtief of moreel oordeel velt, aldus De Jong.443
Juristen zijn de eersten die zullen wijzen op het moreel relativisme
en het gevaar van intuïtieve oordelen. Daarmee geven ze aan, dat
het vooral de wet en de jurisprudentie moeten zijn die het rechterlijk oordeel onderbouwen. Echter in gevallen waar het recht niet
direct uitsluitsel geeft op een voorliggende vraag of dilemma en in
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gevallen waar het gaat om zo integer mogelijk rechtspreken, sluit
het juridische oordeel bijna naadloos aan op het individuele morele oordeel van de rechter, zo blijkt uit onderzoek van De Jong.444
Het betrekken van gevoelens, ervaringen, oordelen bij de juridische
kennis wordt van groot belang geacht om tot een gewogen oordeel te komen. Normatieve professionalisering is aan de orde in het
recht en in de opleiding tot jurist zou men kunnen zeggen.
3.3. Goed werk vanuit een morele horizon
Op basis van de bevindingen van de implementatie van preventive
law in de juridische opleiding aan Zuyd Hogeschool zoals in dit
onderzoek als aanzet wordt uitgelegd, kan normatieve professionalisering in het juridische veld goed werk van juristen bevorderen, werk dat deugt en deugd doet. Het gaat hier om de verrijking
van de heersende juridische techniek en rationaliteit, tot een meer
gewogen en voortdurend wegend oordeel, bij het beantwoorden
van juridische normatieve vragen.
Deze verrijking verricht men vanuit normatief professionaliseringsperspectief, door de wetenschappelijke inzichten en professionele expertise te verbinden met de (eigen) waarden en zingeving
en die van anderen met wie men werkt, aldus Kunneman. Door
voortdurend in een dialogisch proces antwoorden te zoeken op
vragen als: wat is het doel, waarom kies ik de ene of de andere weg,
welke interventie kies ik of kies ik voor geen interventie?445 De
professional gaat hierbij betekenisvol om met de spanning tussen
systeem- en leefwereld, tussen enerzijds de dominante instrumentele vormen van professionele rationaliteit en anderzijds waarden
van de leefwereld zoals betrokkenheid, aandacht, presentie, zorg
en inhoudelijke doeloriëntatie.446
Hiermee wordt ook het onderscheid tussen normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering nog eens onderstreept.
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Het eerste begrip heeft betrekking op de empirische constatering
dat professioneel optreden normatief geladen is, zoals blijkt uit de
eerder gegeven analyse van de juridische opleidingen en beroepen.
Het tweede is hierboven uitgewerkt aan de hand van vier richtingwijzers voor het ontwikkelen van werk dat deugt en deugd doet.
De betrokkenheid op goed werk is, aldus Van Ewijk, essentieel
voor het bevorderen van normatieve professionalisering in een beroepsgroep, zoals onderwerp is van mijn betoog.447 Om nader te
bepalen of werk niet alleen deugt maar ook deugd doet dient men
daarbij in mensgerichte beroepen, zoals ook in het recht, voortdurend de morele horizon in ogenschouw te nemen. Zoals bijvoorbeeld de politie via normatieve professionalisering werkt aan
een veiliger samenleving en de zorg werkt tegen de horizon van de
gezondheid en het welzijn van de zorgbehoeftigen, zo werken professionals in het recht met de morele horizon van de rechtvaardige
samenleving. De horizon is niet altijd helder, maar hij kan steeds
weer oplichten.
Manschot448 zegt het kernachtig als hij zich mede tot het gebied
van de rechtsbeoefening richt. Hij zegt dat dienstverleners in het
recht, machten en ideeën moeten weerstaan die mensen reduceren tot objecten of instrumenten. Voor het recht is een mens dus
niet alleen een partij in een overeenkomst, of een verdachte in
een strafzaak, of een rechtssubject, of erfgenaam. Het is aan de
normatieve professionalisering om de mensen weer mens te laten
zijn en de rechtsbeoefening ten dienste te stellen aan dat doel, de
humanisering van het recht.449 Dit vereist ook het aanleren van
andere dan specifieke juridische competenties, om normatieve vragen vroegtijdig te adresseren ten dienste van verschillende actoren:
ten dienste van de cliënt, ten dienste van de samenleving, ten dienste van de realisatie van algemene rechtvaardigheidsbeginselen, ten
dienste van de toebedeling van de rechtmatigheid en ten dienste
van de goede opleiding en beroepsuitoefening van de jurist. Dit,
opdat goed werk tegen de morele horizon van de rechtvaardigheid
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daadwerkelijk tot stand komt. Het gaat hierbij in de kern, volgens
Luicies, om het navigeren in de context van de verschillende waardenkaders die deze actoren of elementen in zich bergen.450
Hieronder licht ik de theorie van normatieve professionalisering
nader toe met elementen uit drie maatschappelijke gebieden,
waarin het al een belangrijke rol speelt: de zorg, het onderwijs en
het bedrijfsleven. Het zijn doorkijkjes die ik gebruik, om met de
belangrijkste bevindingen, voortdurend in de tekst naar analogie,
principes aan te geven hoe het zou kunnen werken in de rechtsbeoefening en hoe het in de opleiding van juristen geïmplementeerd zou kunnen worden. Ik profiteer hierbij van transprofessionele kennisontwikkeling, dat wil zeggen van inzichten die in
andere professionele gebieden als kennis zijn ontwikkeld met als
doel overdracht naar een wijdere maatschappelijke context, zoals
in mijn geval het recht. Ervaringen met werk dat deugt en deugd
doet in andere sectoren dan het recht kunnen als voorbeeld en
bron van inspiratie dienen voor het systematisch verankeren van
normatieve reflexiviteit en normatieve leerprocessen in het juridisch domein.451
De analoge transprofessionele kennisoverdracht geeft mij hier de
mogelijkheid zowel vanuit het perspectief van de praktijk (wat
werkt?) als vanuit het perspectief van de kennisontwikkeling (hoe
werkt het?) een bijdrage te leveren aan het verrijken van de discussie omtrent juridische beroeps- en opleidingsinnovatie in het
kader van de normatieve professionalisering.452 Het schept voorwaarden voor de vrije ruimte en de humuslaag die nodig zijn om
systematische normatieve reflexiviteit in een zo weerbarstig en traditioneel beroepenveld mogelijk te maken.453 Een onderdeel van
dit onderzoek is derhalve de transprofessionele kennisadoptie van
ervaringen en inzichten met betrekking tot normatieve professio450
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nalisering uit andere professionele domeinen, om daarmee de
normatieve professionalisering in het recht door middel van een
systematische verankering van reflectie en leerproces te introduceren. Dat zal met veel wrijvingen gepaard gaan; het is echter wel
leerzaam. Door leerzame wrijvingen krijgt het resultaat glans.
Hiermee is ook de verbinding met het hoofdstuk 4, over preventive law aangegeven. Ik introduceer ervaringen en inzichten uit
andere domeinen als procesmatig vergezicht, als aanzet tot wrijvingen waar we van kunnen leren, als mogelijkheden tot zinvolle antwoorden op de ‘trage vragen’ die in het vak leven. De ervaringen
waar ik naar verwijs worden ook wel aangeduid als ‘moresprudentie.’454 Dit begrip is verwant aan de humuslaag waar Kunneman en
Nap naar verwijzen. Het duidt op het proces waarin, met gebruik
van narratieve methoden, gericht kennis en inzichten worden verzameld die uit morele reflectieprocessen in specifieke domeinen
naar voren komen. Die bieden volgens Kanne en Grootoonk belangrijke referentiepunten voor toekomstige vergelijkbare situaties.455 Daarnaast is het voor een jurist een bijzondere aanvulling
naast jurisprudentie: moresprudentie.
3.4. De zorg
In de zorg speelt in het laatste decennium de vraag naar ‘meer
handen aan het bed’. De klacht is dat zorgverleners niet meer toekomen aan waarvoor ze in het vak zijn gegaan, namelijk directe
patiëntenzorg. Heertje geeft aan dat er bijvoorbeeld dankzij de
technocratische bureaucratisering456 een enorme ballast aan administratief handelen is ontstaan. Dit houdt de zorgverleners af van
hun werkelijke taak, namelijk goede zorg verlenen. De professional komt zo in de knel, aldus Jacobs en inmiddels deelt de publieke opinie haar mening.457 Zoals hierboven aangegeven is in Nederland halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw het concept
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normatieve professionaliteit in relatie tot ‘goed werk’ uitgewerkt
voor een aantal maatschappelijke gebieden waaronder de zorg.
Morele waarden ten aanzien van de invulling van de professionaliteit worden bepaald door een afweging van verschillende normen,
de maatschappelijk-organisatorische, de professionele, de vaktechnische, de beroepsmatige en de persoonlijke. De afweging vindt
voortdurend in werkprocessen plaats, vooraf, tijdens en achteraf.
Dit houdt verband met wat door Kanne en Grootoonk wordt omschreven als de drie E’s: engagement, ethics en excellence. Hoe
krijgt goede zorg vorm: door betrokkenheid, ethisch en normatief
zuiver handelen en door topzorg te leveren. Dat laatste is uiteraard
niet of niet alleen medisch-technisch ingevuld, maar eveneens persoonlijk, op basis van het betrokken handelen van de professional,
aldus de normatieve professionaliseringstheorie. Indien er sprake
is van creatieve wrijvingen tussen met vrucht kunnen zoeken naar
een veelheid van verschillende normen uit verschillende velden,
ontstaat een vrije ruimte, waarin mensen helderheid kunnen krijgen over een goede invulling van hun werk.458
Als voorbeeld van de uitwerking van normatieve professionalisering
in het domein van de zorg ga ik kort in op de analyse van Van
den Ende. Zij geeft helder aan welke conclusies getrokken kunnen worden als het gaat om de invloed van normatieve professionalisering en het doen van goed werk in de zorg. Zij bestudeerde in
het bijzonder de ouderenzorg in een Nederlandse gemeente voor
mensen met een lage sociaaleconomische status.459
Allereerst spelen verschillende niveaus van normatieve afwegingen een belangrijke rol. Het betreft hier: de normen en waarden
van de doelgroep, de normen en waarden van de samenleving, de
persoonlijk normen en waarden, de normen en waarden die samenhangen met het beroep, en de normen en waarden van de
organisatie.460 Daarnaast wijst Van den Ende op het feit dat deze
normen vaak een impliciete rol spelen. Zij bedoelt onuitgespro458
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ken normen, normen die het gedrag van de professional sturen
maar niet geëxpliciteerd worden. De normatieve professionaliseringstheorie wijst op de waarde van de reflectie en het leren in
betrokken professioneel handelen. Zij geeft daarvoor verschillende
methoden, waarvan de belangrijkste de participatieve-dialogische
werkwijze is. In deze methode staan cyclische leer- en veranderprocessen centraal. Elementen zoals wederzijdse openheid, respect
en het vermijden van hiërarchische relaties, scheppen de mogelijkheid inzichten te verhelderen omtrent de waarden die impliciet
aan het professioneel handelen ten grondslag liggen.
Voorts geeft haar onderzoek aan, dat kwaliteitszorg gemeten door
output, geen recht doet aan de complexiteit van de realiteit van alledag.461 Zij stelt daarom voor in haar rapportage ten eerste vooral
en voortdurend aandacht te besteden aan goede randvoorwaarden
in termen van inhoudelijke en wetenschappelijke ‘voeding’. Ten
tweede een voortdurende dialoog te voeren over wat goed werk is,
zonder ervan uit te gaan dat dit zodanig gedefinieerd kan worden
dat iedereen dezelfde connotatie heeft bij de betrokken normen en
waarden. En tenslotte professionele moed aan de dag te leggen om
als beroepskracht je zorgen, twijfels, onzekerheden en (innerlijke)
tegenstrijdigheden op tafel te leggen.462
Leidraad in haar onderzoek is, dat de professional in zijn werk
voortdurend ervaart dat er een spanning is tussen de eisen die
voortkomen uit de morele horizon van het vak en de interventie van de professional; een spanning tussen nabijheid en distantie.463Voor het juridisch domein kan hier gedacht worden aan de
spanning tussen de rationeel juridische perceptie van de werkelijkheid en het innerlijke morele kompas van de jurist zelf. Als
er gesproken wordt over een reactief paradigma of een jurist die
onder het traditionele reactieve rechtsdenken voornamelijk technisch juridische instrumenteel werkt, staat dit beeld op gespannen
voet met de jurist die zich laat leiden door de menselijke relatie
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of door het dienen van hogere rechtvaardigheidsdoelen, dan wel
bijvoorbeeld werkt vanuit de waarde van het voorkomen, de preventie. Hierbij spreken we van een uitgangspositie die gericht is
op het voorkomen van problemen en het bestendigen van relaties
en een rechtvaardiger samenleving als lange termijn doel. Hiermee
wordt een beeld geschetst waarmee het verschil tussen een professional die zijn eigen normativiteit als onproblematisch en als
vanzelfsprekend beschouwt en een professional die werkt aan zijn
eigen normatieve professionalisering en reflexief en kritisch omgaat met de normatieve keuzes en afwegingen die zijn beroep met
zich meebrengt. We zouden voor het recht kunnen spreken van
het systematisch aanwenden van de reflectie in de professionele
ruimte, waardoor in concrete contexten en situaties, voortdurend
via leerzame wrijving en dialogen door professionals wordt uitgevonden van wat daar, hier en nu goed is. Dit tegen de horizon
van de waarde van de eigen professionaliteit, zoals de rechtvaardige samenleving. Dit is waarom normatieve professionalisering
en preventive law in mijn onderzoek worden gezien als aanzet tot
het normatieve debat, het nadenken en uitwisselen van inzichten
over de normatieve professionalisering van de juridische professie.
Enerzijds scheppen normatieve professionaliteit en preventive law
een humuslaag voor een goede rechtsuitoefening. Het doel hiervan
is het bevorderen van de door Kunneman aangeduide leerzame
wrijvingen464 binnen het juridische veld en in het voorbeeld in
hoofdstuk 5 de juridische opleiding. Anderzijds kan normatieve
professionalisering in het recht door de preventive-law-beweging
groeien, doordat preventive law de vragen naar professionaliteit
van de jurist, de adequaatheid van de opleiding van de jurist, de
maatschappelijke functie van de rechtswetenschap en de humanisering van het recht überhaupt onomwonden adresseert.
3.5. Het onderwijs
Net als rond de normatieve professionalisering in de zorg, spelen
ten aanzien van het onderwijs teveel elementen een rol om hier
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een volledig beeld te kunnen schetsen. Een aantal speerpunten die
voor mijn analyse van het juridische veld van belang zijn, wil ik
hier noemen.
Allereerst is het van belang stil te staan bij het feit dat er geluiden
zijn in de samenleving die de negatieve gevolgen van de dominante onderwijscultuur aan de orde stellen. De filosoof Verbrugge
van de belangenvereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en
de econoom Heertje zijn hiervan voorbeelden.465 Zij spreken van
vijf invloeden die het dehumaniseren van het onderwijs hebben
bevorderd. Het betreft hier de schaalvergroting, de verschraling
van de academische achtergrond van docenten, de toenemende
managementlagen, de lumpsumfinanciering en tenslotte de financiering op totaalaantallen geslaagden. Het onderwijs wordt zo gereduceerd tot een verzameling meetbare resultaten in plaats van
een werkplaats van overdracht van cultuur en kennis van generatie
op generatie, waarin de centrale plaats van het handelen van de
onderwijsprofessional van onmisbaar belang is, zo vinden zij. De
morele kwaliteit van het handelen van professionals en de morele
ontwikkeling van leerlingen en studenten zijn mede afhankelijk
van de morele kwaliteit van de omgeving waarin zij werken en
leren. Daarmee staat volgens Bregman, de morele kwaliteit van de
leerlingen en studenten onlosmakelijk in verband met de morele
kwaliteit van het handelen van de docent.466 Dit geeft aan dat normatieve professionalisering in het onderwijs van groot belang is.
Jacobs geeft in haar studie over normatieve professionalisering van
onderwijsprofessionals de spanning aan die in het onderwijs leeft
tussen de ontwikkeling van het medisch (rationele) model van het
benaderen van leermoeilijkheden en gedragsproblemen naar een
sociaal model, waarin scholen vooral een zorgplicht krijgen voor
kinderen met speciale onderwijsbehoeften.467 Deze ontwikkeling
geeft aan dat de onderwijsprofessional vaak in handelingsverlegenheid komt, omdat hij geconfronteerd wordt met een diversiteit aan
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dilemma’s, problemen en complexiteit. Een van Jacobs uitgangspunten is, dat de professional in zijn opleiding een voortdurende
wederkerige reflectie moet aanleren tussen de aangeboden theoretische kaders, de maatschappelijke context en de eigen normen
en waarden: de normatieve professionalisering. Deze reflecties zijn
zelf ook weer onderwerp van reflectie en er is daarmee sprake van
circulaire reflexiviteit.468
Wat betekent dat alles voor hun beroepsuitoefening in de dagelijkse praktijk en wat kunnen juristen daarvan leren? Op gevaar af
haar onderzoek te kort te doen, komt het in essentie neer op het
aan onderwijsprofessionals leren omgaan met de kernelementen
van onderzoeken in de professionele ruimte. Dit wordt ook wel
de verruiming, de onderdompeling en de ont-zekering genoemd.
Het eerste is een ontwikkeling die op gang komt door in dialoog
te gaan met de stand van de wetenschap (literatuur) en de critical
friends. Professionals krijgen door deze methode een ruimer blikveld op hun functioneren.
Vervolgens krijgen de professionals door helemaal ondergedompeld te worden in talloze oplossingsmogelijkheden, theorieën
en richtingen het gevoel overdonderd te zijn door alle mogelijkheden die er zijn. Hoewel dat eerst contraproductief lijkt,
levert het veel stevigheid op om de onderwijswerkelijkheid aan
te kunnen.
Tenslotte geven deze twee elementen de professional een werkzame onzekerheid, die hem in staat stelt de vragen te beantwoorden.
Doe ik wel het goede? Waarom doe ik wat ik doe? en past wat
ik doe bij wie ik ben en wat ik wil?469 Letterlijk ont-zekert deze
methode van onderzoek doen de professional en geeft het hem de
ruimte om outside-of-the-box-of-comfort te treden en te werken
aan kennisgroei en eigen normatieve inzichten voor het functioneren in de praktijk.
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Waarom zij tot deze drieslag moeten komen is gegeven in de uitgangspunten van de dagelijkse realiteit, waarin dilemma’s, problemen en complexiteit dermate groot zijn dat ze niet meer kunnen
terugvallen op de kennistoepassing vanuit klassiek rationeel instrumenteel perspectief. Hierin zie ik naar analogie grote waarde
voor het recht en de ontwikkeling van de opleiding tot jurist. Juist,
omdat blijkt dat de samenleving te complex is en het recht te complex is om van een eenduidig rationeel-instrumentele toepassing
van het geleerde te spreken en een goede juridische opleiding en
beroepsuitoefening vorm te geven, zie ik de mogelijkheden tot reflexiviteit. De professionele ruimte kan verruimd worden door andere elementen aan de rechtsbeoefening toe te voegen. Door vooral te reflecteren op preventieve maatregelen die juridisch ingrijpen
kunnen voorkomen, maar ook door het onderdompelen in de
werkelijkheid en de complexiteit van alledag en niet meer te kunnen volstaan met een scheiden van de juridische relevante feiten en
de niet-juridische relevante feiten (het klassieke denken). Tenslotte
door een ont-zekering door de comfortzone van het recht te verlaten en de brede multidisciplinaire opleiding en beroepsuitoefening
op te zoeken, met het doel van de cliënt voorop.
Zo is analoog aan het werken met onderwijsprofessionals een lans
te breken voor de verruiming van het morele perspectief in het
recht. De preventive-law-aanpak kan daarbij behulpzaam zijn.
Door normatieve professionalisering in het recht, geven we juristen handvatten de eigen professionalisering ter hand te nemen en
hen beter voor te bereiden op de vele klemmende vragen die op
hen afkomen. Door hen te laten delen, reflecteren, dialogiseren
omtrent hun werk, opdat het werk zo vormgegeven kan worden
dat het werkelijk deugd doet, problemen voorkomt en als die problemen er toch zijn, deze juridisch goed oplost.
Iets anders wat we kunnen leren van ervaringen en inzichten rond
normatieve professionalisering in het onderwijs, is wat docenten tot goede docenten maakt. Docenten hebben te maken met
leerlingen of studenten, collegae, vakgenoten, schoolleiding of
management en de maatschappelijke context, bijvoorbeeld in de
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vorm van de politieke arena en de ouders van leerlingen of studenten. In deze verschillende velden moet de docent zich staande
houden en ziet hij zich geconfronteerd met normatieve vragen,
voert hij dialogen, leert hij door te schuren en te wrijven in standpunten en meningen van anderen, met een morele horizon van
goede pedagogische overdracht te komen tot beantwoording van
wat goed is in concrete gevallen. Daarmee is de analogie naar andere professionals, zoals de juridische, snel gemaakt. Ook de jurist
heeft cliënten, collegae, werkt in een maatschappelijke context en
wordt geacht steeds opnieuw na te denken en te praten, te wrijven
met anderen over wat precies de juiste gerechtvaardigde keuzes zijn
in een concreet geval, waarbij de morele horizon van de rechtvaardige samenleving de uiteindelijke leidraad vormt bij die keuzes.
Dat laatste is voor ieder vak moeilijk. Dat echter is juist de kern
van normatieve professionalisering, de bijdrage die dit levert in het
beantwoorden van de vragen naar goed werk, in de zin van werk
dat deugt en deugd doet.
Ook de analyse van Otten over goede docenten, is in dezen instructief voor juristen.470
Een goede docent is interpersoonlijk competent, hij kan goed
met zijn leerlingen omgaan, is pedagogisch onderlegd, kan houvast en structuur bieden, geeft kaders waarbinnen leerlingen zich
vakinhoudelijk, sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen. Goede docenten leren het vak van hun ‘meester’ of rolmodel, baseren hun werk op een wetenschappelijke kennisbasis
en weten hun performance en competenties op juiste wijze in
te zetten. Al deze elementen vormden de basis voor goed doordachte protocollen en competentieprofielen.471 Deze vormen
een gedegen basis om relatief eenduidige vragen goed te kunnen beantwoorden. Als vragen echter complexer worden en een
grotere menselijke betekenis hebben, is zoeken, experimenteren,
delen van ervaringen en beslissen nodig. Dan behoeven deze
vragen normatieve reflectie en leerzame wrijving. Vandaar dat
de complexiteitstoename van de vragen die op juristen afkomen
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zoals eerder beschreven zo’n gewicht heeft als het gaat om de
normatieve professionalisering.
Uit Ottens onderzoek naar goede docenten komt pregnant naar
voren dat de weging van de waarden van waaruit de onderwijsprofessional zijn werk uitoefent of de ambachtelijkheid vorm geeft,
de kern is van wat docenten tot goede docenten maakt. Aan deze
elementen, zo zagen we eerder, liggen mens- en maatschappijgerichtheid ten grondslag. Een goed docent, is een integer docent
en iemand die voortdurend reflecteert op zijn waarden en normen en daarmee zijn focus versterkt op de mens van de leerling en
de maatschappelijke context waarin de leerling leert.472 Dit wordt
door Kottenhagen en Vasalos verbonden met de kernreflectiemethodiek,473 waarbij in onderwijssituaties op zes niveaus wordt gereflecteerd. Allereerst reflecteert men op het niveau van de onderwijsomgeving: wat zijn infrastructureel en inhoudsgebonden de
randvoorwaarden voor goed onderwijs? Ten tweede: hoe definieer
je het gedrag van de docent dat leidt tot een optimaal onderwijsresultaat? Ten derde: hoe spelen het niveau van de aan te leren competenties in het onderwijs een rol? Ten vierde: welke overtuigingen liggen ten grondslag aan het onderwijs (bijvoorbeeld kennis
of kunde)? Ten vijfde, op het niveau van de identiteit: in hoeverre
is identiteit voor het leereffect van belang? kiest men bijvoorbeeld
voor wetenschappelijke of toegepaste kennis? Tenslotte: wat is het
niveau van de betrokkenheid tussen docent en leerling?
De eerste drie niveaus gaan over de ambachtelijkheid van de
docent en niveau drie tot en met zes hebben betrekking op de
mens- en maatschappijgerichtheid.
Wat is de essentie hiervan voor mijn onderzoek? Mijns inziens helpt
deze analyse om onder ogen te zien dat de traditionele en reactieve
manier van juridisch opleiden en de juridische beroepsuitoefening
gericht is op de eerste drie niveaus van reflectie: de plaats van de jurist, zijn professionele beroepsuitoefening en het gebruik van zijn
kennis en competenties. Niveau vier is gericht op de opvattingen
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van de jurist over zijn vak en zijn beroepsovertuiging. Niveau vijf
gaat over de vraag wat voor soort jurist hij wil zijn en niveau zes
gaat om het beantwoorden van de waaromvraag: waarom kiest de
jurist voor deze of gene beroepsopvatting? Deze laatste drie niveaus geven duidelijk aan dat mens- en maatschappijgerichtheid
betekenen dat de eigen opvattingen, de eigen normen en waarden
in het geding komen en kritisch bevraagd moeten worden. Hierin
kan ook de preventieve aanpak een plaats krijgen. Deze oriëntatie
is kenmerkend voor de normatieve professionalisering van juristen
en ook voor de preventieve beroepsuitoefening. Juist dit inzicht
geeft aanleiding te onderzoeken welke normatieve professionaliseringsontwikkeling voor het juridische domein noodzakelijk is.474
Een belangrijke kern van Ottens studie is, dat er sprake is van
betrokkenheid, als we spreken over goede docenten. Deze betrokkenheid is gericht op het vak, de afnemers (namelijk de leerlingen),
de maatschappelijke positie en vooral de positie van de docenten
zelf ten opzichte van hun gelijken. Deze vorm van betrokkenheid
scherpt de normatieve professionalisering aan van docenten en dat
maakt hen tot goede docenten. Het is precies deze betrokkenheid
die bij de introductie van de normatieve professionalisering in het
recht en de juridische opleiding in het geding is. Betrokkenheid
maakt de discussie mogelijk over een aanpassing van de opleiding van juristen en de beroepsuitoefening van juristen om het
reflecteren systematisch te verankeren. Om juristen op te leiden
die juridische problemen voorkomen, juristen die als professionals
werken aan verbetering van hun werk vanuit een morele horizon.
Ik hoop dat bovenstaande duidelijk maakt, dat normatieve
professionalisering in termen van professionele reflectie en schuring in het juridische veld mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is.
3.6. Het bedrijfsleven
Het thema van normatieve professionalisering in het bedrijfsleven is eveneens te breed om eensluidende conclusies te kunnen
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trekken die in de volle breedte van de private sector stand kunnen
houden. Het is mijn bedoeling kernvraagpunten weer te geven die
enig licht kunnen laten schijnen op verwante vragen in het recht.
In de literatuur over normatieve professionalisering en het bedrijfsleven wordt, volgens Lommers, veelal gewag gemaakt van
vraagstukken rondom zingeving, creativiteit en menselijkheid.475
Vraagstukken die opgeworpen worden vanwege de worsteling die
vele managers in het bedrijfsleven hebben met allerlei morele dilemma’s in complexe en onvoorspelbare contexten.
Dit heeft, aldus Kunneman, te maken met het feit dat het hedendaagse postindustriële kapitalisme een vruchtbare voedingsbodem
biedt voor wetenschappelijke en technologische vooruitgang en de
daarmee verbonden management- en organisatietechnieken die
gericht zijn op maximaal rendement. Het gaat dan om versterking van de economische en geopolitieke concurrentiepositie, via
stijging van de arbeidsproductiviteit tot en met maximaal rendement van geïnvesteerd kapitaal, in het bijzonder voor aandeelhouders.476Tegelijkertijd gaat dit samen met een groeiende onvrede
in de private sector, die zich volgens Klomp uit in een roep om
aandacht voor diepere existentiële en morele vragen van onze tijd,
alsook in een roep om duurzaamheid in economische groei, om
maatschappelijk verantwoord ondernemen, om vergroening en
aandacht voor sociale waarden in de private sector.477
Het goede leven en zeker het goede leven in de toekomst, is niet
langer louter door rationeel technologisch vooruitgangsdenken
maakbaar, aldus Bregman.478 Er is een roep om antwoorden op
vragen naar zin en rechtvaardigheid, om ruimte voor die persoonlijke relaties en zorgzaamheid in de private (maar ook in de publieke) sector. Er is een roep om vragen te stellen en antwoorden te
zoeken die onderling vertrouwen tussen mensen in een globalise475
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rende wereld versterken.479 Vragen die het belang van normatieve
professionalisering onderstrepen.480
Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een terugkeer naar een traditionele wereld, of het herstel van oude vertrouwde waarden en verhoudingen, aldus Kunneman.481 Het gaat om eigentijdse alternatieven voor het individualisme en het radicale kapitalisme dat vanaf
het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw veld heeft gewonnen.
Het individualisme dat door Margaret Thatcher en Ronald Reagan
werd gepropageerd als een koers gebaseerd op gezonde hebzucht,
als een stimulans voor de economie.482 Zij sloten aan bij Hobbesiaanse483opvattingen van primaire bloeddorstigheid in een conflictsituatie. De mens is voor de mens een wolf, homo homini lupus.
Voor het recht is dit te vertalen naar het beeld van de advocaat als
hired gun.484 Thatcher zei: ‘Er is niet zoiets als een samenleving,
er zijn individuele mannen en vrouwen en gezinnen’, aldus De
Waal.485 Inmiddels is duidelijk dat dit radicaal kapitalisme niet het
beste in mensen naar boven brengt, zoals moge blijken uit de vele
banken-schandalen en de opgezwollen ballonnen in de ICT sector.
De door agressieve concurrentie beheerste economische ontwikkeling heeft een tegenbeweging opgeroepen in de vele private sectoren van de samenleving. Dit komt mede doordat de wetenschappelijke kennisverwerving- en disseminatie in het postindustriële
kapitalisme nieuwe risico’s heeft voortgebracht, die desastreuze
gevolgen hebben zoals de uitputting van de aarde en het vergroten
van het verschil tussen de haves en haves not. Niet alleen de aarde raakt uitgeput, ook de sociale verhoudingen en de menselijke
motivatie om in dit systeem mee te blijven doen, in wat popu479
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lair gezegd de rat-race van het groot kapitaal wordt genoemd, lijkt
de mensen die daarin participeren uit te putten, volgens Kunneman.486 Wat wel de morele erosie van de professies wordt genoemd
hangt hier direct mee samen, aldus Klomp.487 In mijn ogen speelt
de juridische professie hierin een dienende rol, veel meer dan een
sturende rol. Juristen die op bedrijfsjuridische afdelingen werken
of anderszins als adviseur betrokken zijn bij de vermeerdering van
het groot kapitaal, hebben in het verleden hun kennis en kunde
aangewend om eenzijdige economische groei mogelijk te maken,
menen Siedel en Haapio.488 Daarnaast echter treffen we volgens
De Savornin Lohman ook af en toe duurzaamheidsbewegingen in
het recht aan, waarbij de juridische professional een eigenstandige
positie inneemt en aangeeft dat lange termijn doelen als ecologisch
evenwicht, of onderlinge menselijke solidariteit, gediend zijn met
een andere dan dienende rol van de jurist.489 Hij stelt zich normatief professioneel op door de eigen professionele waarden en de
kritische norm van goed werk centraal te stellen en het recht te
zien als een van de vele middelen om een groter doel te bereiken
en daarover te reflecteren. De morele horizon van de rechtvaardige
samenleving als leidraad en niet het recht als doel op zich.
De oorzaak van de eerder genoemde morele erosie is volgens Kunneman, deels te vinden in het feit dat professionals, managers en
medewerkers in de private sector geconfronteerd worden met vragen waarop ze zich bij de reflectie op de beantwoording niet meer
kunnen terugtrekken in hun objectieve kennisbestanden of hun
technische expertise dan wel de streefdoelen van hun organisaties
zoals optimale dienstverlening of winstmaximalisatie. Nee, ze komen als persoon in het geding met hun waarden en normen en ze
worden aangesproken op de morele gevolgen van de inrichting van
hun werkprocessen en hun bedrijf in de context van de wereld als
geheel.490
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In het verlengde hiervan is met name in het bedrijfsleven sprake
van een groeiende tendens naar het zoeken van een balans tussen enerzijds de harde zakelijke cultuur van het presteren en het
centraal stellen van systeemwaarden en anderzijds het zoeken
naar de invulling van morele waarden als de interesse in anderen, openheid, kwetsbaarheid en macro-economische waarden als
duurzaamheid, solidariteit en verantwoordelijkheid voor de toekomst. Dit laatste zou ik met Lommers, leefwaarden willen noemen.491 Het is een groeiende tendens, het hangt in de lucht, zegt
ze in haar studie, maar het is er nog niet. Het is haar conclusie dat
normatieve professionalisering, die leefwaarden, dat morele kapitaal kan versterken.492 Normatieve professionalisering is in die zin
dan ook een baken voor het bedrijfsleven, omdat de professional
zich onderwerpt aan het hoger of zelf-overstijgend belang en dat
laat prevaleren boven het eigen belang, omdat de persoonlijk en
maatschappelijk gedragen kernwaarden essentieel zijn in het beantwoorden van de vragen die op leefwaarden-niveau spelen.493
Normatieve professionalisering zie ik als aanzet en impuls tot verandering van het juridisch opleiden vanuit extern, van buiten het
recht georiënteerd, perspectief. Preventive law is de tweede stap tot
normatieve professionalisering van het juridisch opleiden vanuit intern, juridisch, perspectief. Preventive law is een vanuit de theorie
van het recht en de rechtsbeoefening ontstane beweging. Een zeer
veelzijdig beweging, waarin mijns inziens centraal staat waar het in
de theorie en de praktijk van het rechtsbedrijf echt om te doen is.494
Het volgende hoofdstuk geeft een ampele beschrijving van deze
beweging.
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4. Preventive law

4.1. Introductie
De in de titel aangeduide beweging preventive law zie ik als een vitale
inspiratiebron voor het denken over de toekomst van de juridische
opleiding en vooral als een interne (want door juristen ontwikkelde) impuls voor de normatieve professionalisering in het recht. De
klemmende normatieve vragen die in het eerste deel van dit onderzoek werden beschreven, de vragen derhalve die uit de beroepsgroep
zelf en uit de maatschappij op het recht en de juristen afkomen,
kunnen vanuit het recht geadresseerd worden door naar de preventive-law-beweging te kijken. Preventive law kan een bron vanuit het
recht zelf zijn, op basis waarvan leerzame wrijving, continue dialoog en normatieve reflectie kan plaatsvinden rondom vragen van
normativiteit in het recht in de juridische opleiding en ook in de
rechtswetenschap. Zowel de normatieve professionalisering als de
preventive-law-beweging geven aanzetten tot inzicht in de manieren
waarop juridische professionals om kunnen gaan met de complexiteit van hun werk en leefwereld. Door de vele vragen die op juristen
afkomen, is er herbezinning, normatieve reflectie en dialoog nodig.
In dit hoofdstuk geef ik een uitgebreide analyse van wat onder
preventive law wordt verstaan in de Verenigde Staten van Amerika.
Inmiddels is het zo, dat preventive law niet alleen in de Verenigde
Staten wordt beoefend, maar ook grote navolging heeft in de Scandinavische landen waar het bekend staat onder de naam: proactive
law.495 Dat betekent dat ik ook zal verwijzen naar literatuur uit die
landen.
Preventive law richt zich niet uitsluitend op de rechtspleging. Men
streeft een andere wijze van juridische beroepsuitoefening na en
495
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dat weerspiegelt zich in de opleiding van juristen. Preventive law is
een uit de praktijk voortgekomen denkwijze van Louis Brown en
later anderen die zich bezighielden met innovatie in het recht en
de rechtspleging. Hoewel vele opmerkingen van toepassing kunnen zijn op de gehele juridische beroepsuitoefening, is het meeste
geschreven vanuit de optiek van de advocaat en de juridisch adviseur. Er is bij Brown geen sprake van een structurele aanpak van de
juridische studie of een systematische beroepsinnovatie. Hij geeft
ideeën die werken voor de praktijk, meestal ontleend aan de advocatuur en geïmplementeerd in juridische studies in de Verenigde
Staten. Opvolgers van Brown (zoals Ed Dauer, Tom Barton, Helena Haapio, Richard Susskind en Marc Lampe) hebben zich met
de juridische beroepsuitoefening in bredere zin beziggehouden. Ik
zal in de analyse de gedachten van de ‘preventive-law-beweging’
gebruiken als springplank voor vernieuwingen in de normatieve
professionalisering van juridisch opleiden in de Nederlandse context. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het gedachtengoed van de preventive-law-beweging.
4.1.1 Louis Meir Brown, ‘father of preventive law’
Louis Meir Brown (1909-1996) is een Amerikaanse advocaat en
later hoogleraar preventive law die als pionier wordt gezien van de
‘preventive-law-beweging’. Zijn levensmotto was: ‘The time to see
an attorney is when you’re legally healthy -- certainly before the advent
of litigation, and prior to the time legal trouble occurs’.496
Zijn werk vindt tot op de dag van vandaag in de Verenigde Staten weerklank. Aan de Californian Western School of Law in San
Diego is het National Center for Preventive Law gehuisvest. De
belofte van het ‘preventive law programme’ is dat de belangen van
cliënten beter gediend zijn door te werken aan vertrouwen, advisering in brede zin en planning van juridische zowel als niet-juridische momenten in het leven. Voorkomen is beter dan het aansturen op juridisch ingrijpen als het ultieme middel om problemen
op te lossen. De theorie is gebaseerd op het feit dat er weliswaar
situaties zijn waarbij tussenkomst door juristen de enige remedie
496

Brown 1986, p. xv-1
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is om de in het verleden ontstane problemen tussen partijen op te
lossen, maar dat het doorgaans zo is dat in iedere juridische procedure momenten opduiken waarbij het vertrouwen is geschonden.
Goede planning ten aanzien van die cruciale momenten en vooral
helderheid in de communicatie daarover kan vaak juridisch ingrijpen voorkomen. Het idee van preventive law bouwt voort op
de preventieve gezondheidszorg waar drie niveaus van preventieve
geneeskunde worden onderscheiden:
- Primair, het voorkomen van ziektes door voorlichting en inentingsprogramma’s: bijvoorbeeld een persoon met zwakke vaten
en verminderde doorbloeding, krijgt het advies om nooit te
roken en te letten op een cholesterolarm dieet.
- Secundair, ziet op preventie na een vastgestelde diagnose:
bijvoorbeeld het voorkomen van een hartaanval bij dezelfde
persoon door hem veel te laten sporten en onder regelmatige
medische controle te houden.
- Tertiair, handelt over preventie na behandeling: bijvoorbeeld
bij deze persoon enkele shunts in het bloedvatstelsel aanbrengen op kritieke plekken en voorts het permanent klaar houden
van een operatiekamer met een multidisciplinair team voor
het geval dat toch misgaat.
De juridische vertaling hiervan voor bijvoorbeeld het contractenrecht zou kunnen luiden:
- Primair: bijvoorbeeld geen contracten aangaan, maar werken
op basis van vertrouwen,
- Secundair: bijvoorbeeld als je toch een contract sluit het goed
laten bestuderen vooraf door (juridische) deskundigen en gedurende de looptijd van een contract een jurist betrekken bij
de controle van de uitvoering daarvan en
- Tertiair: bijvoorbeeld mocht er op enig moment sprake zijn
van contractbreuk, direct een multidisciplinair team van specialisten klaar hebben staan om in te grijpen.
Het ‘preventive-law-programme’ richt zich met name op de eerste
twee niveaus, maar ook in de uitoefening van het beroep op het
derde niveau.
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In 1956 schreef de beroemde rechtstheoreticus Hans Kelsen aan
Louis Brown dat de term preventive law niet de juiste term was.
Het is namelijk niet het recht dat preventief is, maar de activiteiten van de juridische professional die preventief kunnen werken.497
Brown was het met hem eens. Zijn uitgangspunt was de constatering dat juristen zich als stelregel concentreren op het dispuut. De
juridische beroepsuitoefening is kort te omschrijven als werken in
casusposities en controverses.498 Brown ging voor de ontwikkeling
van zijn innoverende theorie uit van twee vooronderstellingen:
- de juridische beroepsuitoefening is te vergelijken met de geneeskunde499;
- de juridische beroepsuitoefening is veel creatiever dan men
denkt.500
Hij concentreerde de uitwerking van zijn theorie vooral op: de vermogensplanning, het fiscaal recht, erfrechtkwesties, samenwerking
in het zakenleven, de aankoop van goederen, het verzekeringsrecht
en de voorhuwelijkse afspraken. Latere preventive lawyers hebben
het gedachtegoed van Brown toegepast op andere vormen van juridische dienstverlening.501
Brown stelt dat juristen zich wel met preventive law bezig willen
houden, maar dat de studie hen er niet voor opleidt. Hoewel de
meeste juridische beslissingen of momenten plaatsvinden buiten
de rechtszaal, is de studie en de beroepsuitoefening toch vooral
gericht op het analyseren van een casus en het juridische argumenteren zoals dat in de rechtszaal gebeurt.502
Brown liet zich in sterke mate inspireren door het adagium:
voorkomen is beter dan genezen. Hij vroeg zich af of dat niet ook
497
498
499
500
501

502

Brown 1986, p. xv.
Brown 1986, p. xvii.
Brown 1986, p. 2.
Brown 1986, p. vxiii.
De gedachte past in de door de Franse politieke filosoof Alain-Gérard
Slama beschreven preventie ideologie, waarmee hij een nieuwe morele
orde aanduidt die zou zijn gebaseerd op het verlangen naar veiligheid,
het opbouwen van vertrouwen en de reductie van risico’s. Slama p.125
en Boutellier 2005, pp. 63, 141 en 151.
Brown 1986, p. 2.
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zo geldt voor het recht. Als juridische procedures of problemen
voorkomen kunnen worden door op een bepaalde manier met het
recht om te gaan, door juristen vroeger in een proces bij intermenselijk verkeer te betrekken of door juristen anders te leren omgaan
met het recht. is veel gewonnen, zo was zijn stelling. Hij ging daarbij uit van de idee dat een juridische procedure altijd tot verliezers
en tot pijn leidt.503
Brown nam tal van initiatieven. Hij is de ‘founding father’ van het
National Center for Preventive Law aan de Universiteit van Denver (Verenigde Staten van Amerika) waar prof. Ed Dauer de voorzitter was. Zijn nalatenschap bestaat naast de vele literatuur uit:
de Louis Brown Conflict Prevention Award en de International
Client Counseling Competition.504 Bij de laatste twee initiatieven
worden prijzen uitgereikt worden aan juristen of juridisch studenten die uitblinken in het oplossen van zaken zonder de geijkte juridische middelen te gebruiken. Daarnaast zijn zijn Periodic Legal
Check Up, zeg maar de Juridische Algemene Periodieke Keuring
(APK)505 en de Juridische Autopsie,506vermeldenswaard.
Hieronder leg ik kort uit wat de Client Counseling Competition (CCC), de Periodic Legal Ceck UP (APK) en de Juridische
Autopsie inhouden, zodat Browns visie op preventie duidelijker
wordt.
503

504
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Ter Voert geeft aan dat burgers zich vaak machteloos voelen en een conflict willen beëindigen ongeacht de uitkomst, Ter Voert, p. 164. Vergelijk de Geschillenbeslechtingdelta 2004, p. 188 e.v. waaruit eveneens
bleek dat partijen in rechtszaken vaak niet blij waren met de uitkomst of
ze gewonnen hadden of niet, de verhoudingen waren verstoord.
Voor Nederland is het initiatief om deel te nemen aan deze competitie in 2007 genomen door mr. F. Fernhout van de universiteit van
Maastricht zie: http://www.unimaas.nl/default.asp?template=werkveld.
htm&id=M450S2K266I2KO7G1N71&taal=en 21 juli 2013 geraadpleegd.
Dit initiatief is al overgenomen bijvoorbeeld door de Nederlandse Kamer van Koophandel en Van der Goen Advocaten, zie www.kvk.nl/wettenenregels/999_Extra/juridischeapk/default.asp en www.vandergoen.
nl 24 januari 2014 geraadpleegd.
Brown 1986, p. 2.
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Client Counseling Competition (CCC)
De CCC is een methode van werken waarbij juridische studenten
de rol op van de adviseur,507 of consulent op zicht nemen. Verschillende studenten staan dezelfde cliënt te woord en aan de overige
studenten wordt gevraagd een sterkte/zwakte analyse te maken,
van hoe de cliënt in de volle breedte van dienstverlening wordt
geholpen.508 Daarbij staat centraal hoe studenten de juridische
theorie toepassen, maar tegelijkertijd moeten niet-juridische argumenten en overwegingen aan bod komen. De studenten dienen
vooraf een risico analyse te maken over de consequenties van de
inzet van alle juridische en niet-juridische middelen.509
Het belang van de CCC voor een juridische opleiding510 moeten we niet onderschatten. Immers de meeste juristen zullen in
hun beroepsuitoefening niet in een rechtszaal terecht komen. De
meeste juristen zullen het in hun beroepsuitoefening vooral van
niet-juridische interventies moeten hebben. Deze kunnen variëren van direct (eerstelijns) klantcontact511 tot een analyse van de
organisatiestructuur van een bedrijf en alle mogelijke denkbare
tussenvarianten.
De CCC past in de traditie van de oefenrechtbank (ook wel Moot
Court genoemd512), maar heeft een ruimere doelstelling. Verschillende versies van de oefenrechtbank zijn ook in ons land bij juridische opleidingen erg populair. In de oefenrechtbank spelen
studenten een rechtszaak na en dit leidt tot grote leerervaringen
als het gaat om de juridische omgeving waarbij togaberoepen een
rol spelen. Voor een brede juridische scholing is CCC een bewust
andere vorm, waarbij een divers palet aan professionele, multidisciplinaire vaardigheden kan worden ingezet. Het uitgangspunt is
om de dienstverlening aan de cliënt onder de gegeven omstandigheden optimaal en zinvol vorm te geven.
507
508
509
510
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Brown 1955, p. 286.
Brown 1986, p. 112.
Brown 1986, p. 150.
Brown 1978, p. 80.
Brown 1978, p. 83.
Brown 1986, p 151.
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Bij de uitleg van de CCC gaat Brown uitgebreid in op de
case-method die voor het eerst geïntroduceerd is door Christopher
Columbus Langdell in 1870.513 Deze methode blijft van belang,
maar moet worden aangevuld. Studenten moeten vier elementen
leren analyseren: de feiten, de (juridische) vragen, de beslissing
en de argumenten die de beslissing moeten dragen. De kern ligt
hierbij op een volledige weergave waarbij geen enkel essentieel
feit mag ontbreken, maar dat hoeven niet perse juridische feiten
te zijn. In de CCC stelt Brown voor een andere aanpak naast de
juridische case-method te zetten.514 Deze aanpak bestaat uit het
opmaken van een dossier waarin alles vermeld staat en niet alleen
de juridische casuïstiek. Het is juist essentieel voor studenten om
te leren wat een juridische professional allemaal doet en hoe hij
–al dan niet juist- selecteert. Door in volledigheid te onderzoeken
kunnen studenten inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van een
preventieve aanpak en de verschillen daarin tussen de verschillende
beroepsbeoefenaren. Studenten leren dan de waarde van een algemeen professionele beroepshouding naast de specifiek juridische
methode van werken te onderscheiden en de impact in verschillende situaties te wegen.515
Periodic Legal Check Up (APK)
Brown ontwikkelde de Periodic Legal Check Up (in ons land de
juridische APK genoemd) als preventief instrument. Hij stelde zich
voor dat er een regelmatig contact is tussen de jurist en zijn cliënt
(privé persoon, bedrijf of organisatie). Periodiek (bijvoorbeeld eens
per kwartaal) neemt de jurist een standaardvragenlijst door met de
cliënt.516 Hij krijgt daarmee een beeld van de (juridische) situatie
van de cliënt, door middel van een checklistbenadering worden alle
(juridische) facetten van een onderneming of een privéleven doorgelicht en in kaart gebracht. Het gaat uitdrukkelijk om juridische
en niet-juridische aspecten. Dit mondt uit in een verslag waarin
513
514
515
516

Brown 1986, p. 147 en paragraaf 2.3.
Brown 1986, p. 147.
Het lijkt sterk op bijvoorbeeld de praktijkhandleidingen zoals die door
Boom worden uitgegeven. Zie bijvoorbeeld: Vaardig met bestuursrecht
van H. Naves en M. van Mourik.
Brown 1986, p. 187.
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aangegeven wordt waar de zwakke punten schuilen en waarin wordt
aanbevolen hoe deze hersteld kunnen worden. Het voornaamste
doel is om aan de cliënt duidelijk te maken welke stappen hij moet
nemen om zijn situatie (juridisch) gezond te houden.
De kern zit in de preventieve werking die uitgaat van de APK.
Vaak kunnen door tijdig ingrijpen problemen die (juridisch) zouden kunnen escaleren voorkomen worden. De APK dient onder
andere de juridische gezondheid, ‘the legal health maintainance’.517
Het belangrijkste commentaar kwam in de Verenigde Staten van
clinical law professor Eyster. Zij stelt dat arme mensen zich een
juridische check-up (APK) niet kunnen veroorloven. Hiermee is
deze vorm van preventieve juridische dienstverlening voorbehouden voor midden- en hoge inkomensgroepen.518 Brown heeft dit
ontkend noch bevestigd.
De juridische APK is in ons land al breed ingevoerd. Veel advocaten en de Kamers van Koophandel hebben een dergelijk initiatief
succesvol in de markt gezet.519 De juridische APK in Nederland
blijft echter beperkt tot een zeer marginale juridische toets. Duidelijk is dat Brown de volle breedte bedoelde.
Juridische Autopsie
Het derde geesteskind van Brown is eveneens geënt op de medische wetenschap: de Juridische Autopsie.520 Het betreft hier vooral
een leerervaring van studenten die hen in staat stelt preventief juridisch optreden van reactief juridisch optreden te onderscheiden.
Door een zaak die juridisch dood is (dat wil zeggen een einduitspraak in hoogste ressort heeft gehad of via een schikking of andere
vormen van alternatieve geschillenbeslechting is beëindig) volledig
te analyseren, is men in staat om in te zien wat de kern van een
517
518
519
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Brown 1986, p. 139.
Eyster, p.1.
Zie: http://www.e-legal.nl/KvK_APK.pdf geraadpleegd 12 maart 2015.
http://www.kvk.nl/wetten_en_regels/extra/juridische_apk/?refererAliasStat=apk en http://www.hopconsulting.nl/index_arbeidsvoorwaarden_set.html en vele anderen, geraadpleegd 21 juli 2014.
Brown 1986, p. 153 en 196 e.v.
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zaak is, wat de succesfactoren waren en wat niet werkte. Het is
relevant om in te zien hoezeer juridische en niet-juridische middelen in de oplossing van een juridisch probleem een rol hebben gespeeld. Wat was effectief en waarom? Hoe groot was het juridische
aandeel in de uiteindelijke oplossing?521 Zo kan geleerd worden
voor een volgende zaak.
Deze aan de geneeskunde ontleende methode is creatief, omdat naast
de juridische ook alle niet-juridische aspecten van een zaak gewogen
worden. De introductie van de juridische autopsie in de rechtenstudie kan bijdragen aan een bredere aanpak in de rechtspraktijk.
Browns idee was nieuw, want studenten in de juridische opleidingen
waren niet gewend om juristen of cliënten daadwerkelijk op ál hun
bijdragen in een zaak te analyseren.522 Ieder facet, ieder detail –hoe
klein ook- wordt uitgeplozen en benoemd en uiteindelijk gewogen
als argument over hoe een zaak tot een einde gebracht wordt. Deze
Juridische Autopsie helpt de neiging te onderdrukken om zich in de
studie alleen op de juridische componenten te concentreren. Alles
wat er werkelijk in een zaak toe doet, wordt benoemd.
4.1.2. Browns visie op de juridische studie en de functie van
preventie in het recht
Brown deed tijdens zijn loopbaan als advocaat, adviseur en hoogleraar verschillende observaties die van belang zijn voor de juridische
studie. Hij vroeg daarmee aandacht voor een aantal waardevolle,
maar onderbelichte of ondergesneeuwde aspecten in het juridisch
curriculum. Ik geef ze hieronder cursief weer en licht ze toe.
De invloed van tijd en rust
Browns visie op de rechtenstudie richt zich primair op de mens.523
Het ging hem om de humanisering van de rechtsbeoefening.524
521
522
523
524

Brown 1986, p. 197.
Brown 1986, p. 202.
Brown 1986, pp. 13 en 18.
Ik zie hier veel parallellen met de zienswijze van Veugelers voor het onderwijs zoals uit zijn rede in 2003 blijkt.
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Om doelen te bereiken in het leven heb je mensen nodig, was
Browns motto. Het lastige is dat mensen moeilijk van hun gewoonten zijn af te brengen, dat het makkelijker is ingesleten patronen te continueren dan ze te herzien en dat je vooral geduld
moet hebben als je iets wilt bereiken. Brown constateerde dat
tijd en geduld tot de schaars geworden goederen behoorden van
de 20e eeuw. De oorzaak van de juridisering van de samenleving
zou wel eens kunnen liggen in het gebrek aan bezinningstijd in
plaats van aan de toename van regelgeving door de toenemende
complexiteit van de samenleving, zo stelde hij. Vooral het feit dat
mensen zaken niet even op zijn beloop kunnen laten en kunnen
kiezen voor de organische, door de tijd gegeven oplossingen of
het de-escaleren van conflicten, bracht Brown ertoe aandacht te
vestigen op het fenomeen bedenktijd. Hij stelde voor studenten
in hun studie al te leren dat de oplossing van een casus geen lineair proces is, maar dat je na grondige bestudering de zaak even
moet laten rusten, om de feiten te laten bezinken, om pas in
tweede instantie, na een bedenktijd te komen tot de formulering
van een oplossing, een oplossing die ook buiten de juridische
kaders zou kunnen liggen.
De invloed van andere disciplines op de juridische opleiding
Brown gaf aan in zijn praktijk uitoefening veel geleerd te hebben
van andere dan juridische disciplines. Juist de combinatie van
recht met andere vakken brachten hem inzichten die vaak preventief werkten. Hij vond vooral inspiratie in de sociologie, de
geschiedenis, de politieke theorie en de psychologie.525 Hij leerde
dat bijvoorbeeld door de toepassing van psychologische inzichten en vergelijkingen met een historisch karakter, hij vaker de
zaken kon verduidelijken aan cliënten,526 dan door te verwijzen
naar het recht. Het recht is een resultaat van een cultuur-historische ontwikkeling, daar moet de jurist gebruik van maken, aldus
Brown.527
525
526
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Brown 1986, p. 19.
Brown 1978, p. xvii en Hartendorp 2008, p. 63.
Brown 1950, p. 42.
- 150 -

In zijn opleiding aan Harvard Law School leerde hij de technische
kant van het juristen vak. Daar stond de vaardigheid argumenteren centraal. Hierbij ging het om het leren ontdekken van de fundamentele principes die onder rechtsregels liggen.528 De opleiding
was echter alleen gericht op de juridische feiten en argumenten,
Brown miste de bredere aanpak en raakte geïnteresseerd in een
multidisciplinaire oriëntatie.
Daarnaast richtte hij zich op praktische tips waar studenten hun
voordeel mee konden doen. Zo wees hij bijvoorbeeld op de effectiviteit van zwijgen in onderhandelingen. Dit had hij ontleend
aan het Boeddhisme.529 Voor juristen is zwijgen niet een primaire
vaardigheid die ze krijgen aangereikt.530
Een andere methode waarop Brown wees is vergelijkende rechtswetenschap.531 Brown zag in dat opinies van juristen uit andere
rechtsstelsels erg belangrijk kunnen zijn. Het gaat dan veel minder
om de opinie als formele rechtsbron zoals in het volkenrecht, maar
veel meer om de voorbeeld- en inspiratiefunctie, alsook om het
verbreden van de horizon. De opvattingen in andere culturen over
rechtvaardigheid kunnen inspirerend zijn en de eigen opvatting
aanscherpen, aldus Brown.
De invloed van het ‘gewone’
Brown kreeg als belangrijkste commentaar in de Verenigde Staten
dat hij sprak over gewone dingen, zaken en vaardigheden die ie528
529
530
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Brown 1986, p. 25, Brown werd in zijn rechtsopvattingen geïnspireerd
door Roscoe Pound, ibidem p. 25
Brown 1986, p. 36. Zie ook Bolman en Deal, 2003, p 307.
Zie bijvoorbeeld de initiatieven tot intervisie in de rechtspraak, waarbij
rechters worden getraind hun lichaamstaal in overeenstemming met de
gesproken taal te brengen. Juist omdat uit vele psychologische studies
het belang blijkt van non-verbale en in tonale (klemtoon) communicatie
versus gesproken tekst (een verhouding van 85% belang van niet talige
communicatie tegenover 15% belang van het gesproken woord, de inhoud). Inmiddels wordt in onze tijd in de studie ook aandacht geschonken aan hoe men een boodschap overbrengt, de toon, de lichaamstaal,
zie: www.rechtspraak.nl, geraadpleegd 21 juli 2014.
Brown 1986, p. 204 en 208.
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dereen al beoefende, wat is hier nieuw aan vroeg men zich af.532
Juist het gewone echter wordt vaak niet gezien.533 Zijn tegenwerping op de kritische opmerkingen in zijn tijd dat hij niets nieuws
toevoegde is, dat hij zich afvroeg hoe het dan kan zijn dat er in
toenemende mate sprake is van verregaande juridisering. Hij constateerde al in 1955534 dat mensen in een conflictueuze situatie
liever een succesvol advocaat willen dan een preventief opererende
juridische professional. Brown realiseert zich volop dat het in een
academische traditie niet past om je bezig te houden met het gewone, the obvious. De academische traditie schrijft voor zich bezig
te houden met de bestudering van het ongewone, het bijzondere,
de uitzondering op de regel. Het meeste werk van praktijkjuristen
gaat echter over het gewone.535
Het is zijn verdienste in die zin het gewone in de relatie van
cliënt-jurist centraal te stellen.536 Heel duidelijk was hij door
te wijzen op het feit dat ook het recht vooral mensenwerk is.537
Brown zouden we nu een soft skills revolutionair noemen. Het
ging hem om het terugdringen van de juridisering van de samenleving en het vertrouwen in het recht en de rechtsstaat te doen
laten groeien, door juristen een bredere dan alleen de traditionele
bagage mee te geven. Het vertrouwen in de rechtsstaat werd en
532
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De ervaring leert dat ook de reactie van praktijk juristen in ons land op
dit verhaal is: dat is in strijd met de beroepsethiek of dat doen we al. Als
dat al waar zou zijn, dan nog wordt er in de studie weinig aandacht aan
besteed.
Brown 1950, p. 37, Brown 1955, p. xiii en Brown 1986, p 241, een vergelijking met bekende ‘leiders’ als Mohandas K. Gandhi en Johan Cruijff
dringt zich op. De eerste heeft gezegd dat op een vraag een simplistisch
antwoord gegeven wordt door een amateur, een complex antwoord door
een expert en een krachtig eenvoudig antwoord door de ware meester.
Cruijff staat in onze cultuur naast zijn voetbalinzicht vooral bekend om
zijn eenvoudige volkswijsheden, zo is: je ziet het pas als je het door hebt,
in dezen een passende.
Brown 1955, p. 49.
Hartendorp 2008, p. 62 en Brown 1986, pp. 250-251.
Vergelijk Hartendorps analyse van Scholtens rechtstheorie, Hartendrop
2008, p. 71.
Brown 1986, p. 165.
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wordt in belangrijke mate bepaald door de dragende klasse in de
samenleving, namelijk de groep met de middeninkomens.538 Deze
groep maakt relatief het minst gebruik van juristen539 en is paradoxaal genoeg wel het meest gebaat is bij een preventief juridische
aanpak, zo was zijn stelling.
Het recht en het beroep op het recht heeft een andere dan alleen de
juridisch inhoudelijke kant.
De dreiging van een rechtszaak leidt veel meer tot (juridische)
agressie bij beide partijen dan de eigenlijke juridische inhoud van
een zaak zou rechtvaardigen. Juist deze houding die wordt aangeleerd in de juridische opleidingen in de Verenigde Staten, bracht
Brown ertoe de status van het juridisch beroep -hoe hoog ook-,
niet te benutten in een zaak. Hij zei: ‘probeer niet als ‘advocaat’,
maar als adviseur op te treden en een oplossing voor te stellen.’540
Het wordt gezien als een grote kracht van een jurist dat hij zich op
zijn vakkennis beroept. Dit blijkt echter, aldus Brown, een enorm
escalerend effect te hebben. Veel mensen zullen eerder geneigd zijn
de zaak preventief aan te pakken of tot een minnelijke regeling te
komen als juristen nog even buiten hun rol blijven.541
De inschatting van de kosten (financieel en emotioneel) van een rechtszaak zijn essentiëler dan de juridische merites van een zaak.542
Juristen hebben de neiging als zij met cliënten praten vooral te
focussen op de juridische kant van een zaak. Wat is de juridische
positie, welke rechten heeft u, welk onrecht is u aangedaan en wat
is er rechtens aan te doen? Brown vond dat er te weinig aandacht
besteed werd in de studie om toekomstige juristen duidelijk te maken dat hun dienstverlening erg hoge kosten met zich mee zou
kunnen brengen. Dat Brown wijst op het feit dat het hier niet
538
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Brown 1986, p. 176.
Geschillenbeslechtingdelta 2004, p. 75-81.
Brown 1986, p. 32. Zie voor een uitgebreide analyse over de vraag waarom een advocaat ook of zelfs beter als adviseur kan optreden: Barton
2009, pp. 109-112. Zie voor een praktijkvoorbeeld in dezen De Savornin Lohman, p. 45 en www.dynalaw.nl, geraadpleegd 21 juli 2014.
Barton 2009, p. 311.
Brown 1986, p. 34.
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alleen om geld gaat, maar ook om emotionele kosten (verbroken
relaties, verminderd vertrouwen in de mensen tot aan slapeloze
nachten) was in zijn tijd nieuw. In het verlengde hiervan ligt de
volgende waarneming van Brown.
Recht heeft een (te) grote invloed op de cliënt en op diegene met wie de
cliënt zaken doet.
De meeste juristen zijn zich niet bewust van het feit dat hun
vak zo’n invloed op hun cliënten heeft.543 Cliënten zijn mensen.
Het recht en de juridische opleiding beschouwt alle mensen, alle
cliënten als gelijken. Echter, cliënten reageren verschillend als
ze geconfronteerd worden met precies dezelfde zaak. Ook juristen zijn mensen en reageren verschillend in iedere zaak. De
menselijke factor is met andere woorden van eminent belang
in de juridische probleemoplossing of in het juridische vak. Dit
staat niet in het curriculum. Er wordt in de rechtenstudie geen
principiële aandacht gegeven aan menswetenschappen of psychologische scholing, terwijl dit van groot belang kan zijn. Niet
alleen het gedrag van cliënten, maar ook zijn of haar moraliteit,
normatieve opvattingen of ethiek en de manier waarop zij in
het leven staan is iets waar de juridische professional veel mee te
doen heeft.544
De kunst van het vragen stellen.
Essentieel in het juridische onderwijs zijn vragen als: was de beslissing juist? Wat was de redenering van de rechter? Hoe onderscheidt deze zaak zich van de eerdere zaken op dit terrein? Welk juridische principes zijn hier van toepassing?545 Allemaal herkenbare
en juridisch inhoudelijke vragen.546 Het juridisch onderwijs zou
aan kracht kunnen winnen als er vragen zouden worden gesteld
die meer ingaan op preventie.547
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Brown 1986, p. 71.
Brown 1986, pp. 76-77.
Brown 1986, p. 100 en Brown 1978, p. 149.
Janeen Kerper heeft in het boek van Barton een uitgebreide analyse van
de verschillende vraagvormen gegeven, onder de titel: Problem Investigation and Client Needs Assessment, in: Barton 2009, pp. 131-142.
Nap 2013, p. 332.
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Juridisch redeneren en argumenteren is immers zowel deductief
als inductief. Alleen de inductieve redeneerwijze wordt eigenlijk
geleerd in de juridische opleiding, aldus Brown. Uit het bijzondere
de algemene principes afleiden. Juist de deductieve redeneerwijze
komt veel meer voor in de praktijk en heeft een preventieve werking.548 Een van de belangrijkste instrumenten die de preventieve
juridische professional gebruikt, is het stellen van de juiste vraag.
Het stellen van de juiste vraag is vaak sturender in een zaak dan
het zoeken naar een correcte juridische oplossing. En het grote
voordeel is dat de cliënt zelf bijdraagt aan een oplossing waardoor
het draagvlak meteen toeneemt.549
548
549

Brown 1986, p. 72.
Brown 1986, p. 6. Voor de studie geeft Brown een aantal voorbeelden
die ik hier wil noemen om de essentie van het anders vragen stellen
duidelijk te maken: Wanneer denkt u dat de klagende partij het eerste
contact met een jurist heeft gezocht? Wanneer had de klagende partij dat
idealiter moeten doen? Dezelfde vragen voor de gedaagde. In welke zin
had de jurist kunnen helpen? Welke andere niet-juridische oplossingen
ziet u? Zijn deze niet-juridische oplossingen te prefereren boven de in de
zaak gegeven oplossingen en zo ja waarom, maak een afweging, (Brown
1955, p 280 e.v. en Brown 1986, p. 104) . In dit licht zijn zijn bevindingen halverwege het boek ‘Lawyering through life’ (1986) echt amusant.
Hij stelt voor het paradigma en de methode van het juridisch onderwijs
halverwege de studie even om te draaien. De rol van de docent en de
student moet omgewisseld worden om de student de gelegenheid te geven zijn eigen visie op wat rechtsgeleerdheid eigenlijk is te ontwikkelen.
De student leert als het ware aan rechtsvinding te doen vanuit zijn eigen
ethisch morele code, zijn eigen normen en waarden. Brown geeft een
hele lijst vragen weer die instructief zijn om dit proces te begeleiden:
Waarom zijn alle uitspraken schriftelijk? Wanneer is een juridische beslissing correct? (Zowel inhoudelijk als moreel). Wat betekenen rechten in essentie? Is geschreven recht in overeenstemming met gesproken
recht? Waarom stellen mensen anderen aansprakelijk? Waarom wordt er
überhaupt geprocedeerd? Zou er een rechtssysteem zonder juristen kunnen bestaan? Verandert het recht en zo ja waardoor? Groeit het recht en
zo ja waarom? Groeit het recht en zo ja hoe dan? Moet er meer aandacht
besteedt worden aan niet-juridisch materiaal? Kun je het recht effectief
opzoeken (internet en bibliotheek, bijvoorbeeld) zonder jurist te zijn?
Wat is het doel van een rechtenstudie? Deze vragen geven de student
aanleiding anders over het recht na te denken en docenten gelegenheid
het paradigma aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. (Brown
1986, pp. 106-109).
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De wijze van vraagstellen is dus volgens Brown een mogelijkheid
om al tijdens de studie een preventieve houding aan te leren. Deze
methode is later een belangrijke rol gaan spelen in liberal education550 en vindt in de verschillende Liberal Arts Colleges in ons
land navolging, alleen nog niet in het recht.
De essentie van liberal education komt neer op een drieslag waarbij de leeromgeving, de kennisomgang en de doelstelling van het
onderwijs centraal staan. Daarmee wordt bedoeld dat de leeromgeving eruit ziet als design labs, docenten zijn rolmodellen en werken samen met studenten aan hun opdrachten in een atelier. Daarnaast is de omgang met kennis niet zozeer gericht op de overdracht
en het verwerven van kennis, maar veel meer het in dialoog, in de
relatie tussen docent en student werken aan bewustzijnsontwikkeling om kennis te vergaren. Tenslotte is de doelstelling van liberal
education om op paradigma niveau551 te komen tot originele, innoverende kennis. Docenten en studenten participeren beiden en
er is minder dan in het reguliere onderwijs sprake van gedelegeerd
leider- of docentschap.552 Voorts is het essentieel dat er een verdieping gevolgd wordt door minder te doen aan kwantitatieve, maar
meer aan kwalitatieve opdrachten. Hiermee is het een gegeven dat
er selectiever en dieper met kennis wordt omgegaan. De intrinsieke motivatie moet voortkomen uit de doelstelling, namelijk een
ethische verantwoorde aanwending van het te bestuderen vak. Alsook het ontwikkelingsgericht werken door vanuit de bestudering
van de standpunten van inspirerende wetenschappers, praktijkjuristen en geestverwanten het vak te leren en te beoefenen.553
Veel van hetgeen Brown als essentieel aandroeg voor de juridische
opleidingen vinden we terug in de presentiebenadering die vooral
550
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Zie www.ucr.nl en www.vrijehogeschool.nl, geraadpleegd 20 november
2016.
Kuhn, p. 171-172.
Over het belang van netwerken in dezen heeft Veugelers in 2005 een
belangwekkend artikel geschreven, Veugelers 2005, p. 287 en verder.
Zie: J. Lutters, Liberal Education – Uitgangspunten voor een Liberal
Arts methodiek en didactiek, Zeist 2009 intern stuk, via www.blcla.nl,
geraadpleegd 16 maart 2014.
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in het pastoraal werk en de zorg is uitgewerkt door de Nederlander
Andries Baart. Zijn zorgethiek is geïnspireerd door onder andere
Tronto en Sevenhuijsen en mede ontwikkeld met Van Heijst en
laat zich in vijf methodische kenmerken vatten: “
1. De presentiebeoefenaar beweegt zich naar de ander toe, bezoekt de cliënt binnen diens leefwereld op een tijdstip dat aangepast is aan het ritme van de cliënt. Het contact duurt zolang
als gewenst.
2. De professional beperkt zich niet tot een probleem of een vraag,
maar staat open voor verschillende vragen van de cliënt. De cliënt
hoeft niet aan bepaalde criteria te voldoen (het contact is onvoorwaardelijk). Veelal beperkt de presentiebeoefenaar zich niet tot
het contact met de cliënt, maar wordt ook gewerkt met de buurt,
de familie, de vrienden et cetera.
3. De professional sluit aan bij de leefwereld van de cliënt en
neemt er als het ware deel aan (‘onderdompeling’). Gezamenlijk wordt gezocht naar een goede verhouding tot het leven
en niet naar een oplossing voor problemen. De professional is
open en flexibel en laat zich als persoon zien.
4. De professional heeft een open agenda, de doelen liggen niet
vast.
5. De cliënten krijgen erkenning van de professional die ze doorgaans elders niet krijgen.”554
Het is bijna evident dat onder het traditionele denken de jurist aan
geen van de vijf kenmerken toekomt. Immers de cliënt moet naar
de jurist komen en op het tijdstip dat de jurist kan (1), de jurist
beperkt zich tot de juridische merites van een zaak en vindt alle
andere inmenging onnodige ballast(2), de jurist is getraind in het
zich vooral niet mengen in de leefwereld van de cliënt (3), het doel
is altijd winnen (4) en het gaat primair om de erkenning van de
jurist en niet om die van de cliënt.
De waarde van Browns denken voor de preventieve rechtsbeoefening is dat hij belangrijke componenten van het presentiedenken
introduceert in het rechtsdenken en in die zin effectief zijn tijd ver
554

Baart 2001, Baart en Van Heijst 2003 en Van den Ende 2011, pp. 34-35.
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vooruit was. Hij draaide de verhouding jurist-cliënt radicaal en
180 graden om.
4.2. Preventive law volgens Dauer en Barton
Professor Thomas Barton is momenteel de leerstoelhouder preventive law. Hij bezet de Louis and Hermione Brown Professor of
Law leerstoel aan de California Western School of Law in San Diego in de Verenigde Staten van Amerika. Barton volgde Ed Dauer
op, de voormalige assistent van Louis Brown en latere hoogleraar
preventive law. Dauer heeft het preventieve recht vooral ontwikkeld door het af te zetten tegen de rechtsbeoefening in traditionele
zin, tegenover curatief of reactief recht. De jurist in de traditionele
rol leerde te voorspellen wat de rechter zal beslissen. Dauer stelde
daar tegenover dat in preventive law de rol van de jurist is om te
voorspellen wat mensen zullen doen.555 Dauer onderstreept dat de
meeste juridische procedures niet komen vanwege de breuk van
een contract of handelen in strijd met een regel. Eerder is het zo
dat vele juridische conflicten ontstaan, omdat iemand zich aangetast voelt in materie of geest.556 Dit gaat vaak gepaard met een
gevoel van teleurstelling, iets verwachten dat niet komt. In die zin
is de beweging die opgezet is door Brown vooral gericht op het juridisch kanaliseren van deze gevoelens, aldus Dauer. Hoe kan een
jurist bijdragen aan het inschatten van de kansen op teleurstelling
en hoe kan hij zijn vaardigheden gebruiken om de teleurstelling
zoveel mogelijk te voorkomen.
Dauer geeft zes aanwijzingen voor preventieve juridische beroepsuitoefening:
1. Leer de cliënten wat ze kunnen en wat ze niet kunnen en wees
daar op voorhand duidelijk over.
2. Werp barrières op om te voorkomen dat cliënten verkeerde
beslissingen nemen.
3. Ontwerp detectiesystemen die problemen vroegtijdig onderkennen.
555
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Dauer 2006, p. 93.
Dauer 2006, p. 94-95.
- 158 -

4. Geef incentives weer om er voor te zorgen dat de goede beslissingen worden genomen.
5. Maak cliëntsystemen waarin evaluatie en follow-up centraal
staan.
6. Bekijk een cliënt als een doorlopend contact en niet als een
problematische casus.557
Dauers voorspellende en praktische benadering wordt gezien als
een aanvulling op preventive-law-movement,558 omdat hij zich
veel meer op de cliënt richtte dan Brown. Browns werk was een
verbreding van de rechtstoepassing terwijl Dauer veel meer gericht
was op de persoon achter het juridische vraagstuk.
Barton is degene die het werk van Brown in de huidige tijd voortzet. Zijn boek Preventive Law and Problem Solving, lawyering for
the future, verscheen in 2009. Het boek bevat de kern van Bartons
visie op preventive law. Het belangrijkste wat daaruit is af te leiden
is, dat preventive law in zijn visie vooral breed is. Het is moeilijk
precies aan te duiden en komt neer op alles doen wat voorkomt dat
een zaak juridiseert. Barton stelt in zijn opvatting over preventive
law vier elementen centraal:
1. een bepaalde zienswijze op westerse juridische systemen;
2. een kritische noot bij de geldende rechtstheoretische noties die
ten grondslag liggen aan de juridische opleiding;
3. een paradigma verandering;
4. praktische tips en aanwijzingen voor praktijkjuristen.
Zijn analyse wijst op intra- en inter-normatieve professionalisering. Intra als hij spreekt over de paradigmawijziging,
het gaat dan om preventive law als goede rechtspleging. Inter
als hij spreekt over de confrontaties tussen verschillende professies.559
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Dauer 2006, p. 108.
Vergelijk de comprehensive law movement van Susan Daicoff die later
van groot belang is geworden en waar Dauer een fundament voor gelegd
heeft. Daicoff 2006, p. 110.
Vergelijk Van Ewijk 2013 p. 65.
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Barton geeft een aantal vuistregels om het preventieve recht beter te begrijpen. Hij legt uit dat het westerse juridisch denken van
de afgelopen driehonderd jaren gebaseerd is op het R/S/P paradigma.560 Dit staat voor Rationality, Separation en Power. Menselijke problemen waarmee juristen geconfronteerd worden, krijgen
een typische rationele aanpak. Het gaat erom de feiten te rangschikken en het toepasselijke recht te analyseren. De cliënt die
hulp zoekt, wordt gescheiden van de sociale context waarin hij
zich bevindt (separation). Daarmee wordt het probleem volkomen geïndividualiseerd. Tenslotte wijst Barton op het fenomeen
power, macht, waarmee hij aanduidt dat juristen alles gebruiken
en inzetten om een voor het individu geschikte oplossing te vinden. De juridische strijd gaat niet zozeer om rechtvaardigheid of
om het toepassen wat rechtens juist is, maar veel meer om een
machtsspel en om winnen.
Dit paradigma R/S/P staat tegenover het U/I/A paradigma, Understanding, Integration, Accomodation, van waaruit Barton zijn
visie op preventive law opbouwt.561 Understanding wijst op de
bredere context waarin een juridisch probleem zich bevindt. Feiten zijn nooit louter feiten, en een (juridische) misstap staat nooit
op zichzelf. Bovendien draait het zelden uitsluitend om het probleem waarmee een cliënt bij de jurist komt, maar zit daar een hele
wereld achter. Daarom is het nodig dat het menselijk probleem
integraal wordt aangepakt: integration, zowel juridisch als, multidisciplinair, vanuit verschillende (naar Bartons opvatting zoveel
mogelijk) dienstverlenende invalshoeken. Tenslotte de aanpassing,
in plaats van de machtsvraag wordt voor oplossing van het menselijk probleem gezocht naar aanpassingsmogelijkheden van de
partijen, mensen die betrokken zijn, om de relatie goed te houden
en niet ten koste van de relatie een probleem op te lossen: accomodation.562
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Barton 2009, p. 23, 159 e.v.
Barton 2009, p. 26 e.v en Barton 2008, pp. 35-43.
Barton, 2009, pp. 9 en 118.
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Preventief denken onderscheidt zich zo van het in de westerse juridische systemen geldende oplossingsgerichte denken. Zoals al
eerder gesteld is de traditionele rolopvatting van de jurist gericht
op het verleden: wat is er precies gebeurd, wie heeft de schuld
of wie kan aansprakelijk worden gesteld. De preventieve jurist zal
vooruit denken en zo de beste manier van handelen detecteren.
Het gaat dan niet zozeer om het specifieke juridische probleem,
maar om het scheppen van een omgeving om samen met de cliënt,
toekomstige problemen te voorkomen. De jurist zal dan ook meer
tevredenheid hebben over zijn optreden en zich meer betrokken
voelen bij zijn cliënt en zijn werk, aldus Barton.563 Deze nieuwe
zienswijze heeft natuurlijk gevolgen voor de traditionele rollen van
de jurist: belangenbehartiger, probleemoplosser en dienstverlener.
Binnen die rolverdeling geldt het feit dat de preventieve jurist vooral
moet kunnen luisteren, een open geest moet hebben en niet alleen in
juridische predisposities mag denken, creatief moet zijn in het zoeken van al dan niet mooie juridische of niet-juridische oplossingen
en de moed en passie moet hebben in welke context dan ook de belangen van de cliënt voorop te stellen. Er is derhalve sprake van een
paradigma wisseling, omdat de cliënt niet alleen meer bediend wordt
met de juridische middelen van het traditionele model, maar veel
breder ondersteund wordt vanuit het brede preventieve paradigma.
Barton geeft aan dat er verschillende dimensies zijn waarmee de
tegenstelling tussen traditioneel juridische denken en de preventief
juridische visie kan worden verhelderd564:
Verleden versus toekomst
Traditioneel juridisch denken is gericht op het verleden, wat is er gebeurd
en waar ging het mis. Preventief juridisch denken is gericht op de toekomst,
hoe kunnen we menselijke problemen zo behandelen opdat de verhoudingen het mogelijk maken goed uit elkaar te gaan of zelfs in de toekomst weer
zaken te gaan doen.
563
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Barton 2000, p. 1.
Barton 2009, p. 22 en Barton 2008, pp. 36-40.
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Geheimhouding versus open communicatie
Traditioneel juridisch denken gaat uit van het maximaal versterken van de
eigen positie door zaken achter te houden en zo via geheimhouding het
ware doel van de juridische strijd te verhullen. Preventief juridisch denken is
gericht op communicatie, op het helder krijgen van de doelen om zo open
waar mogelijk tegenstellingen te overbruggen.
Scheiding versus verbinding
Traditioneel juridisch denken ziet personen als individuen met bepaalde
geïndividualiseerde belangen. Het preventief juridisch denken ziet individuen als sociale wezens binnen een relatienetwerk.
Zwart wit denken versus denken in grijstinten
Traditioneel juridisch denken richt zich op winnen of verliezen in een casus.
Preventief juridische denken aanvaardt graduele einduitkomsten, waarbij
het zeker stellen van de toekomstige belangen van meer gewicht is dan het
uiteindelijke winnen of verliezen in de specifieke probleemsituatie.
Regels versus risico’s
Traditioneel juridisch denken gaat uit van de regels en hun mogelijke interpretaties. Preventief juridisch denken gaat uit van de risico’s die bepaalde
uitkomsten van een juridische procedure met zich meebrengen. Risico’s op
zakelijk, juridisch en menselijk/sociaal gebied. Bij preventief juridisch denken staat een duidelijk risico assessment voorop en komt de regeluitleg op de
tweede plaats.
Afspraken versus systemen
Traditioneel juridisch denken gaat uit van contracten en het maken van
afspraken. Preventief juridisch denken laat zich minder gelegen liggen aan
contractuele afspraken, maar brengt de gehele menselijke leefwereld in
beeld. Daarom worden soms de termen ecologisch of holistisch juridisch
denken gebruikt.
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Regelinterpretatie versus meervoudige probleemoplossing
Traditioneel juridisch denken beperkt zich tot de interpretatie van regels en
de toepassing van regels op de feiten resulterend in één uitspraak geldend
voor één casus. Preventief juridisch denken richt zich op een creatieve probleemoplossing, waarbij het adagium geldt: wat werkt en legaal is, is goed.

Met de hiervoor genoemde overwegingen is wel duidelijk geworden dat preventief juridisch denken vooral een mindset is, een andere manier van denken. Het is een verandering van denken over
de juridische werkwijze waarin minder het recht en meer de mens
centraal staat. In de visie van Brown en Barton zijn de vaardigheden die deze algemene oriëntatie praktisch gestalte geven, cruciaal.
Barton geeft aan dat er een viertal vaardigheden centraal staan in
preventief juridisch denken: toekomstgericht handelen, (invoelend)
luisteren, een open geest hebben en creatief denken.565
Hiervoor is uiteraard vereist dat de betrokken jurist voldoende
verstand van zaken heeft om zich boven de materie te stellen en de
cliënt op een preventieve manier bij te staan.
Het traditionele juridische oplossingsgerichte denken laat zich
door twee elementen karakteriseren, namelijk:
- de tendens de zaak pas aan te pakken als een probleem geëscaleerd is;
- de oplossingen te zoeken binnen het kader van het recht.
De preventieve aanpak staat voor:
- een brede (niet-juridische) kijk op het probleem;
- het zoeken van de oplossingen in de volle breedte van de hulpverlening.
Het preventieve juridische denken vraagt dus een brede kijk op
probleemoplossing: de persoonlijke situatie van de cliënt, de organisatie, de financiële, economische en intellectuele en sociale
context doen er toe. Daardoor vraagt de preventieve aanpak dat
de specifieke elementen uit de brede context van het probleem
565

Barton 2000, p. 1.
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worden geanalyseerd: wat is er karakteristiek aan dit probleem en
op welke gebieden kan ondersteuning aan de cliënt geboden worden?566 Risicoanalyse, contextinterpretatie en creatief probleem
oplossen zijn van vitaal belang. De focus op het eigene van het
recht neemt af, maar men tast de brede context af om effectief
te kunnen adviseren. Het grote voordeel van deze aanpak is dat
de cliënt persoonlijker wordt behandeld en dat de aanpak van de
problemen plaatsvindt in bredere context zonder dat het vakinhoudelijke daaronder lijdt, aldus Barton.567
In die zin sluit de visie van Barton ook naadloos aan bij de Theorie van de presentie die Andries Baart heeft ontwikkeld voor het
maatschappelijk activeringswerk. Het gaat hier om het verlaten
van het idee van beheersing en technocratie, het verlaten van de
eenzijdige focus op de techniek van de beroepsuitoefening, naar
een gerichtheid op de hulpverlening voor de cliënt. De afstand van
de smalle juridisch technische probleemoplossing, als interventionisme, ten faveure van een op de cliënt gerichte en in verbinding
en betrokkenheid met hem ontworpen oplossing weg, is wat we
in verschillende gebieden van de samenleving zien. Baart heeft dat
ontwikkeld in het wijkpastoraat en Barton heeft het ontwikkeld
voor de juridische interventie. Beide opvattingen delen waarden
als verbondenheid, menselijke waardigheid en erkenning van de
positie van professional in relatie tot de cliënt.568
Barton geeft aan dat preventief juridisch denken stapsgewijs valt
aan te leren.569 Het gaat dan om de navolgende elementaire stappen. Problemen kunnen gezien worden als uitingen van verstoring
in netwerken van relaties tussen mensen en hun omgeving. Het
netwerk kan geïdentificeerd worden. Bijvoorbeeld de identificatie
van personen in termen van probleemeigenaren waarbij de sociale
context waarin de probleemeigenaar functioneert in kaart gebracht
kan worden. Daarnaast helpt het de chronologie van alle feiten
566
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Barton 2006, p. 74.
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(juridisch en niet-juridisch) in het ontstaan van een probleem helder te krijgen. Om deze vervolgens te rangschikken in termen van
belang: welk feit weegt zwaarder dan het andere. Tenslotte rest de
laatste stap: alle mogelijke manieren beschrijven die de escalatie
van het probleem doen verminderen of zelfs doen verdwijnen.
4.2.1. Bartons beeld van een preventieve jurist
Er zijn drie dimensies van waaruit we het werk van een praktijkjurist kunnen beschrijven. De traditionele rol is die van de belangenbehartiger (fighter570) een rol waarin de jurist -afgezien van de
beginvraag of hij een zaak kan aannemen- vooral alles in werk stelt
om de belangen van zijn cliënt optimaal te verdedigen.
Daarnaast zijn er vanuit het perspectief van de preventie van
rechtszaken nog twee rollen te onderscheiden: die van probleemoplosser en die van ontwerper of hulpverlener.571
De belangenbehartiger is verticaal georiënteerd: hij baseert zijn
optreden op macht, autoriteit, rechten en procedureregels. Naast
de hiërarchische/verticale oriëntatie is de belangenbehartiger vooral gericht op de retrospectie. Hij zal zich vooral concentreren op
wat er is gebeurd en daarbij de feiten onderscheiden van de feiten
die juridisch houdbaar bewezen kunnen worden. Zijn prioriteit
ligt niet in de sociale, emotionele, organisatorische, financiële elementen van een zaak. De schending van rechten of procedureregels van een casus staan centraal.572 De misstanden worden getoetst aan het rechtssysteem en zo wordt geanalyseerd of er sprake
is van aansprakelijkheid, schuld en schending van rechten en/of
procedures. De historische oriëntatie gaat dan over wie deed wat
wanneer en tegenover wie en welk gedrag was juridisch laakbaar.573
Een typische oriëntatie die vraagt om een proces (al dan niet voor
een rechterlijk college) waarin op enig moment een door beide
partijen erkende autoriteit op de voorliggende vragen een (juridisch) bevredigend antwoord geeft. De zaak is hiermee afgedaan
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Barton en Cooper, p. 1.
Barton en Cooper, p. 2.
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- 165 -

en een volgend belang kan behartigd worden. Deze nobele traditionele juristenrol als belangenbehartiger574 is historisch gezien sterk
verankerd. Het recht is dermate ingewikkeld dat een belangenbehartigersol nodig is om te komen tot een evenwichtige en gelijkwaardige procedure. De rechtenstudie is gericht op het trainen van
studenten tot het vervullen van de rol van belangenbehartiger, of
dat nu de belangen van een cliënt, de rechtsorde of een abstracte
notie van goede wetgeving zijn.
Juristen die vanuit preventief perspectief willen gaan werken zijn
meer toekomstgericht en denken anders, minder hiërarchisch,
men zou horizontaal kunnen zeggen. Hun primaire aandacht gaat
niet uit naar macht en autoriteit, maar is, volgens Barton, gericht
op aanspreken van mensen in een (sociale) interactie op hun daden, aanspreken vanuit verantwoordelijkheid.575Dat wil zeggen
dat ieders positie in een zaak wordt geanalyseerd en met het oog
op de toekomst wordt gekeken naar wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat kan doen om samenwerking, probleemoplossing
of iets anders optimaal te bevorderen. Er wordt dus niet gekeken
naar wat is misgegaan, maar wie kan wat doen binnen zijn verantwoordelijkheid om toekomstige samenwerking te bevorderen en
te optimaliseren.
Brown gaf hierbij al de kanttekening dat een juridische professional dit pas kan, als de kennis en kunde van het recht dermate
goed is en stevig onderlegd dat hij zich ook kan bezig houden
met de andere –bijvoorbeeld intermenselijke- aspecten van problemen.576 Juist omdat je precies moet weten tot hoever je kunt gaan
in je optreden.577
Hierbij wordt een beroep gedaan op innerlijk leiderschap en
moed van de jurist. De traditionele rol van de jurist is er een van
bijstand of advies aan iemand met een juridische vraag, maar de
preventieve rol vraagt initiatiefkracht en leiding nemen. Goldblatt, Hardaway en Scranton (drie advocaten die een preven574
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tive-law-praktijk voeren in de VS) geven in dezen de volgende persoonskwaliteiten weer, die zij van belang achten voor deze leidende
rol:
- proactief bewustzijn, dat wil zeggen nadenken over wat nodig
is voordat het werkelijk nodig is;
- hoog waarnemingsvermogen, op diverse terreinen, opdat problemen vroegtijds gesignaleerd kunnen worden en bestreden
kunnen worden;
- verantwoordelijkheidsbesef in een zaak en niet de cliënt onnodig verantwoordelijkheid laten nemen, om het gevaar van
verkeerde beslissingen te voorkomen;
- betrouwbaarheid, kom altijd je afspraken na, maak minder
of geen gebruik van uitstelmethodieken die in traditionele
rechtspleging veel gebruikt worden;
- helderheid, geef duidelijk aan waar de grenzen van je optreden
liggen,
- taakgerichtheid, veerkracht, en realiteitszin.578
4.3. Het verschil tussen preventive law en proactive law
Proactive law is meestal een andere benaming voor preventive law.
Toch is er een onderscheid: de methode is gelijk, maar de focus is
verschillend.579 Proactief recht stelt het verschaffen van juridische
zekerheid voorop. Proactief recht wil de probleemgebieden analyseren en voorkomen dat potentiële problemen zich verscherpen.
De Finse juriste Helena Haapio heeft baanbrekend werk verricht
op het gebied van proactief recht vooral in Scandinavië, maar
ook wereldwijd via de International Association for Contract and
Commercial Management.580 Zij heeft veel geschreven over proactief juridisch denken en werken.581 Haar concept van proactief
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juridisch denken komt neer op zoals ze zelf stelt: ‘recognizing the
mines and preventing them from exploding.’582
Proactief recht is een vorm van rechtspleging vooral gericht op
het bedrijfsleven waarin drie elementen centraal staan:
- waarde toevoeging aan de zakelijke relatie;
- juridisch correct handelen;
- het werken aan wederzijds vertrouwen.
De ideeën zijn gebaseerd op de theorieën van Louis Brown, Tom
Barton en Richard Susskind.583
Haapio maakt een onderscheid tussen proactief en preventief
juridisch werk.584 In haar visie is proactief gericht op cliënten en
juristen en hun interactie en preventief alleen op juristen. In proactief recht heeft de cliënt derhalve een belangrijker rol. Daar waar
de preventieve jurist zich vooral richt op het vermijden van een
juridisch proces, waarbij hij ook andere dan juridische vaardigheden gebruikt en zo de kosten probeert te minimaliseren, gaat de
proactieve jurist uit van een bedrijfsmatiger aanpak. Hij stelt van
tevoren realistische doelen, waarbij de balans tussen kosten en opbrengsten zowel materieel als immaterieel voor hem van belang is.
Hij probeert de doelen zoveel als mogelijk te bereiken, door allerhande competenties te gebruiken, maar vooral door samenwerking
met de cliënt en door de cliënt aan te sporen zichzelf te ondersteunen. De rol van de preventieve jurist is de cliënt zoveel mogelijk te
begeleiden, de rol van de proactieve jurist is de cliënt dermate te
versterken opdat hij als jurist overbodig wordt, aldus Haapio.
Hiermee doet Haapio de geschiedenis van beide begrippen te
weinig recht. Preventive law is immers tot ontwikkeling gekomen
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in kleine ondernemingen en bij particulieren. Bij deze juridische
conflicten was de jurist als het ware ‘in charge’. Proactief recht
echter is ontwikkeld bij en voor grote ondernemingen, waar de
samenwerking tussen externe juristen en bedrijfsjuristen gericht
op stakeholders en raad van bestuur, centraal stond. Proactief optreden vraagt een actieve rol van de beide, omdat bij grote ondernemingen de doel- en visieontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. Een proactive lawyer moet een speler van formaat zijn. Het
wezenlijke onderscheid tussen preventief en proactief is er voornamelijk op basis van de herkomst. Proactief omvat zowel preventief
optreden (jurist in zijn rol als jurist) als promotief (jurist in zijn rol
als beslisser, manager, leider) optreden.
Haapio heeft belangrijke ‘legal guidelines’ ontwikkeld als uitgangspunten voor proactief optreden.585 Deze zijn zowel voor preventief
als proactief optreden van belang. Ze geeft ze zelf weer in de vorm
van vragen:
1. Is er voldoende juridisch bewustzijn en kennis in de organisatie of bij de betrokken perso(o)n(en) (verder naar Haapio:
actoren) om in te schatten wanneer hij voordeel kan hebben
van het recht (bijvoorbeeld fiscaal recht) of nadeel kan hebben
van het recht (bijvoorbeeld aansprakelijkheidswetgeving)?
2. Als er voldoende bewustzijn is: heeft de betrokken actor dan
voldoende toegang tot informatie om relevante afwegingen te
maken bijvoorbeeld voor het aanvragen van een beschikking
of het starten van een procedure?
3. Is er voldoende bewustzijn voor het inschakelen van andersdan-recht (ADR) oplossingen zoals arbitrage en mediation?
4. Als een juridische procedure het enige is dat rest, is er dan
voldoende bewustzijn bij de actoren om te komen tot de juiste
keuze voor de beste jurist?
Deze guidelines komen dus vooral neer op het ondersteunen van
cliënten in het voortraject voor een juridisch proces. Het gaat
om het maken van efficiënte en gewogen beslissingen waarbij de
proactieve jurist alle mogelijkheden verkent en uitlegt, om de cli585
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ënt (bestuurder) de juiste beslissing te laten nemen. De proactieve
jurist is in deze rol een bedrijfsadviseur.586
Over de term proactive law, proactive lawyering of proactieve juristen bestaat echter nog wel enige onduidelijkheid. Zo is er in 2011
een boek verschenen onder redactie van Kaisa Sorsa genaamd Proactive management and proactive business law. In dit boek komen vele
auteurs die iets met het thema preventie hebben aan het woord. Dit
leidt onvermijdelijk tot verschillende definities van proactive law
of proactive lawyering. In de introductie van het boek wordt aangeduid dat proactive law een zich ontwikkelend concept is en dat
daarom er geen eenduidige definitie of betekenis aan te geven is.587
Er worden door het boek heen echter wel vele elementen aangehaald die ik hier wil weergeven. Naar blijkt hangt de definitie
van proactive law vooral af van het positiefrechtelijk veld waarin
iemand werkt. Als het gaat om contractenrecht beperkt proactive law zich tot risk management en recht en economie. Gaat
het echter om regulering dan voegt proactive law de elementen
toe van waarde creatie en duurzaamheid.588Een belangrijk deel van
proactive law voltrekt zich ook op het vlak van de relatie tussen
juridisch professional en cliënt. In dat geval wordt gesproken van
proactive lawyering.589 Ook wijzen de auteurs naar het Advies van
het Europees Sociaal en Economisch Comité. In dit EESC-advies
wordt proactive law omschreven als: “enabling and empowering,
done by, with the users of the law, individuals and businesses…..
by means of looking for a mix of methods to reach the desired
objectives: the focus is not just on legal rules and their formal
enforcement… its characteristic is involving stakeholders early in
the process before the legal problems arise and to align objectives,
create a shared vision and building support and guidance for successful implementation”. (par. 1.6).590
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Proactieve professionaliteit
Veel van wat geschreven wordt over proactive law is gebaseerd op
het concept van proactief gedrag in een organisatie context, zoals
omschreven door Bateman en Crant.591 Professionals die proactiviteit aan de dag leggen in hun functioneren laten zich leiden door
zeven normatieve vormen van gedrag:
1. Scan op zoek naar veranderingsmogelijkheden.
2. Werk met effectieve veranderingsdoelstellingen, die echte gevolgen kunnen hebben.
3. Anticipeer op en voorkom problemen.
4. Doe de dingen anders of doe andere dingen.
5. Onderneem actie.
6. Houd vol en neem geen genoegen met kan niet, mag niet antwoorden.
7. Bereik resultaten, hoe klein ook.
De interpretatie van deze gedragskenmerken leiden in termen van
proactive law tot vier competenties aldus Sorsa, namelijk creatief
denken, crossprofessionele communicatie en netwerken, multidisciplinaire analyse en doeloriëntatie.592
Deze competenties zijn vertaald in termen van proactieve benaderingen van recht door te wijzen op het gebruik van juridische kennis door juristen en door juridisch studenten waarbij ze
hun kennis inzetten om risicio’s te managen en kansen te creëren.
Hierbij is essentieel dat het uitgangspunt is samenwerken tussen
professionals van verschillende disciplines en juristen en dat de juridische kennis wordt aangewend om een concurrentievoorsprong
te scheppen in en tussen organisaties.593
Het proactieve voegt als het ware een dimensie aan het recht
toe.594 In die zin is het een van de beste technieken om geschillen te voorkomen, aldus Salmi-Tolonen.595 Nog voor conflicten
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überhaupt kunnen ontstaan met hulp van management- en controletechnieken, ze in de kiem smoren. Mocht er dan onverhoopt
alsnog een conflict ontstaan dan kan, als de feiten en gebeurtenissen nog vers in het geheugen liggen en de standpunten nog niet
verhard zijn een conflict op zachte manier worden afgewenteld,
dit wordt ook wel pre-emptive planning genoemd.596 Hierbij is
het uitgangspunt de zakelijke doelen die partijen nastreven, uitdrukkelijk niet de regels, systemen of procedures. Het verwijst als
het ware naar een menselijke maat en het fenomeen de focus altijd
helder te houden. Uiteraard werkt dit alleen onder de vrijheid van
bijvoorbeeld het contractenrecht, in het strafrecht is de monopolie
voor de vervolging gelegen bij het Openbaar Ministerie, waarbij
voor deze vorm van preventie geen ruimte bestaat.
Salmi-Tolonen geeft in deze vrijheidstraditie een definitie van
proactive law: ‘…proactive law is a comprehensive concept concerning civil and commercial matters which refers to any regulation measure/activity, undertaken by public or private actors, as
well as its methods, instruments, and results, whose purpose is
by imposing duties, conferring rights and creating competences
enable and empower individuals concerned or private or public
bodies in achieving their commonly defined goals’.597 Een vrij algemene definitie, net als die van Jansma, die in hetzelfde boek
is verschenen. Hij noemt proactive law een promotie van ‘legal
well-being and clients self-care’.598 Janssen geeft aan dat proactive
law twee dimensies heeft: een preventieve en een promotionele.599
Waarbij het eerste gericht is op het voorkomen van juridische risico’s en problemen en het tweede op het bereiken van vooraf gestelde (zakelijke) doelen. In die zin lijkt het erg op het concept
van managerial law van Brack, die eveneens de integratie tussen
managementwetenschappen en recht verdedigt met het oog op het
belang van het bereiken van (zakelijke) doelen.600 Allen hebben
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een toekomstgerichte focus voor ogen waarbij constructief gedrag,
doeloriëntatie, probleemoplossing, conflictvermijding, relatiebeheer, waarde creatie en (sociale) duurzaamheid voorop staat.601
Dit is natuurlijk niet nieuw, er zijn altijd juristen geweest die deze
elementen centraal stelden in hun beroepsuitoefening en daarmee
proactieve juristen waren, ‘avant-le-mot.’ Het feit echter dat er
gesproken wordt over een paradigma wijziging een ex- ante probleemaanpak in plaats van ex-post, een nadruk wordt gelegd op
begrip, integratie van standpunten en een menselijker aanpak van
problemen in plaats van een juridische, is essentieel voor de beweging die proactive law wordt genoemd, aldus Berger-Walliser.602
In haar visie zijn proactieve juristen er dus niet voor de typische
juridische analyse van een probleem, maar voor strategische adviezen. De samenwerking tussen cliënten, andere professionals en
juristen is daarbij van wezenlijk belang. Zij voegt daaraan toe dat
er weliswaar weinig verschil is tussen de preventive law en proactive law beweging, maar dat vanuit oogpunt van oorsprong er een
onderscheid gemaakt kan worden. Immers de preventive-law-beweging stamt uit de Verenigde Staten van Amerika een op tegenspraak gebaseerd juridische Common Law traditie. Terwijl proactive law stamt uit Scandinavië, een veel minder op tegenspraak,
maar veel meer op regulering gerichte Civil Law traditie. Beide
bewegingen streven dezelfde elementen na maar hun oorsprong is
anders.603
4.3.1. Proactief juridisch optreden, uitgelegd met behulp van
het contractenrecht
Haapio legt de nadruk op het belang van proactief optreden in
het contractenrecht.604 Van praktisch belang in contractenrecht is
dat de kwaliteit van de producten optimaal is, dat de relaties goed
verzorgd worden en dat de kosten zowel als de risico’s geminima601
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liseerd worden. Proactieve juristen spelen daarbij een grotere rol
dan de vaak traditionele rolopvatting van de jurist zou doen vermoeden.605 Haapio schetst de proactieve aanpak die cliënten sterker, als het ware immuun, moet maken voor potentiële juridische
problemen en risico’s.
In de traditionele juridische aanpak is het essentieel voor de jurist/advocaat dat hij voorspelt aan zijn cliënt wat de rechter zal
gaan beslissen, mocht het uiteindelijk fout gaan. In de proactieve aanpak is het essentieel dat de jurist voorspelt wat de mensen
die bij het contract betrokken zijn gaan doen. De mens staat dus
centraal en niet de juridische uitkomst van een mogelijk juridisch
probleem.606 Haapio volgt hiermee de visie van Dauer.607
Contracten hebben een grote impact op een zakelijke of private
verhouding.608 Daarom is het van belang dat niet alleen de juridische tekst van het contract in orde is, maar ook dat er aandacht
geschonken wordt aan de proactieve juridische zorg. Het gaat om
zorg vooraf, tijdens en na het sluiten van het contract.609
Haapio’s stelling is voornamelijk dat het voor de praktijk wenselijker, menselijker, kosten reducerend en effectiever is voor de
proactieve aanpak te kiezen. Haar idee is pragmatisch, het werkt
gewoon beter dan de traditionele aanpak. Het is echter een vaardigheid die de aankomend jurist zich al in de opleiding eigen moet
maken. Daarvoor echter moeten de juridische opleiding en de visie van docenten en studenten op het gebruik van het recht wijzigen van gericht op geschillen en procesvoering naar een proactieve houding van het voorkomen van geschillen en procederen.610
Het doel van de studie wordt, naast het aanleren van de inhoud
van het recht, het aanleren van wat zij noemt ‘legal well-being’.611
Duurzame rechtsbeoefening wordt het ook wel genoemd.612 De
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kerngedachte is dat het minder kost, dat de verhoudingen tussen
partijen beter zijn en daarmee duurzame relaties kunnen worden
opgebouwd.613 In deze opvatting is er geen verschil tussen preventive en proactive law.
Haapio gebruikt ook in het contractenrecht het voorbeeld van
de medische preventieve zorg. Het primaire niveau is het niveau
waarop de jurist uitlegt wat een succesvol contract behelst, hoe
het juridisch zit en wat je daarvoor als klant moet doen. Op het
secundaire niveau wordt geanalyseerd hoe de risico’s geminimaliseerd kunnen worden als problemen onverhoopt toch ontstaan.
Het tertiaire niveau betreft het conflictmanagement, kostenreductie van een eventueel conflict en het voorkomen van de
gang naar de rechter, omdat dat de zakelijke verhoudingen meer
schaadt dan baat.614
De essentie is derhalve dat er contractenrecht wordt toegepast vanuit een andere perspectief. Het is niet het contract dat zaken in
gang zet, maar dat zijn de mensen. De betrokkenen, ook de betrokken ‘proactieve jurist’, moet met de cliënt werken om een zo
een probleemvrije context te hebben voor het maken van contracten. Essentieel is dat de jurist de juridische risico’s goed inschat en
beheerst.615 Voor een ondernemer is een contract een noodzakelijk
fenomeen.616 De jurist echter ziet een contract als de formalisering van een (zakelijke) afspraak; de schriftelijk weergave van een
waarde toevoeging aan een bepaalde business of relatie; de schriftelijk weergave van wat tot op het moment van contract sluiten
over en weer is gecommuniceerd; de schriftelijke weergave van het
uitsluiten van of het minimaliseren van de risico’s die ontstaan als
het contract niet geschonden wordt; de geformaliseerde vorm van
de poging om conflicten in de kiem te smoren, mocht een en ander toch misgaan.617 Idealiter komt de proactieve jurist überhaupt
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niet toe aan de letter van het contract, maar wordt door eerder
interventies en optreden een juridische beroep op het contract
voorkomen.618 Uiteraard geldt dat indien het proactieve traject is
uitgelopen, de reactieve optie altijd nog openstaat. Haapio geeft
aan dat de essentie ligt in de paradigmawisseling: niet het contract
is het doel, maar de succesvolle implementatie van de inhoud van
het contract.619 De jurist zal geneigd zijn zich te beperken tot de
inhoud van het contract, maar het is voor hem even essentieel dat
hij zich gaat concentreren op de uitvoering en wat aan het opstellen daarvan voorafgaat.620
Voor een optimale proactieve houding stelt Haapio voor drie
stappen te doorlopen voordat een contract gesloten wordt:
1. succesvolle prestaties analyseren en toepassen en de relatie centraal stellen;
2. het aantal risico’s inventariseren en zo mogelijk minimaliseren;
3. een eventueel conflict managen om zo procederen uit te sluiten en juridische kosten zoveel mogelijk te reduceren.621

(figuur 1: Haapio piramide)
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Zij gebruikt als model voor doelen, middelen en niveaus van juridische zorg, een piramide, waarbij onder de basis een extra niveau
is toegevoegd, als was het een ijsberg. (figuur 1)622
Onder de basis van de piramide staat de zelfhulp van de cliënt
centraal, daarin komen elementen voor van: strategie, corporate
governance, relatiebeheer, leveranciers selectie, prijsafspraken, interne controle mechanisme en contract prestaties een kwaliteit en
risico management. Het primaire niveau is dat van de oorzaken
waarin het succes van het sluiten van een overeenkomst afhangt
van het elimineren van de oorzaken van mislukking en waarbij de
kernelementen zijn: communicatie, planning, het managen van
verwachtingen, zelfhulp, verantwoordelijkheid, vertrouwen en allerlei vormen van management.
Tweede niveau is het niveau van de gevolgen van het sluiten van
een overeenkomst waarbij de kernelementen zijn: dat de risico’s en
de gevolgen goed worden ingeschat, dat er rekening wordt gehouden met overmacht situaties en aansprakelijkheden en dat er een
vorm van verslaglegging is van wat er allemaal met een contract
gebeurt alsook dat er een probleemoplossing en conflictescalatie
protocol is.
Het derde niveau is het niveau van de consequenties waarin een
conflict wordt gemanaged om een proces te voorkomen en kosten
en verliezen zo minimaal mogelijk te houden. Hierbij staat centraal
dat er de mogelijkheid wordt opengehouden voor alternatieve vormen van conflictbeslechting zoals arbitrage of andere vormen van
ADR (alternative dispute resolutions, anders-dan-recht) regelingen.
De proactieve jurist verandert de zienswijze op een contract. In plaats
van een potentiële bron van problemen en conflicten zijn contracten
als het ware de schriftelijke weergave van menselijke verhoudingen.
Op zo’n manier worden contracten vergelijkbaar met een bedrijfsplan, met visie elementen en idealen. De jurist die zich aan een dergelijk exercitie gaat wagen zal zich moeten realiseren dat hij de goede
622

Haapio 2006, p. 25 en 154.
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vragen stelt aan zijn cliënt om in het contract weer te geven wat de
cliënt werkelijk wil. Het gaat dan om doelen, strategieën, idealen en
onvoorziene omstandigheden zo goed mogelijk te omschrijven.623
De rol van de jurist verschuift zo van procesvertegenwoordiger,
naar probleemoplosser met gebruikmaking van allerlei varianten
van (sociale en creatieve) vaardigheden tot de ontwerper van een
bedrijfsplan. Daarmee wordt de proactief optredende jurist meer
adviseur en business partner dan jurist.624 Hij wordt in de literatuur dan ook wel aangeduid als ‘engineer.’625
Het is duidelijk dat Haapio in haar definitie van een proactieve
jurist uitgaat van het traditionele model van reactieve dienstverlening. Zij verschuift echter het ingrijpen van de jurist naar voren
en spreekt daarmee van adviseur of engineer. De essentie van het
dialogisch omgaan met de normativiteit van het vak blijft daarmee
echter buiten beeld. In die zin is haar analyse van de proactieve rol
van de jurist veel minder toepasbaar in dit onderzoek naar normatieve professionalisering, waar het immers veel meer gaat om het
zoeken naar de plekken der moeite en de reflexieve omgang met
de normen van het vak.
4.4. Preventive law en de mogelijke veranderingen in het juridisch onderwijs
Deze alternatieve werkwijze en de verandering in het juridisch
denken vraagt een ander soort juridisch onderwijs. Een soort onderwijs waarin empowerment, maar ook reflectie van studenten in
hun juridische studie centraler komt te staan. Studenten moeten
leren hun kennis en vaardigheden niet alleen aan te leren, maar
ook kritisch te overdenken, opdat ze bijvoorbeeld in staat zijn juridische conflicten te voorkomen. Hiervoor is een bredere blik dan
de strikt juridische vereist.626
623
624
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626

Haapio 2007, p. 56.
Vergelijk SEO, pp. 91-94 en Lampe 2008, p. 254.
Collins 2002, p. 149.
Lampe 2008, p. 230. Lampe richt zich voor een preventieve aanpak van
juridische problemen op het juridisch onderwijs aan een business school
van de UCLA. Uit eerder onderzoek blijkt dat de preventie gedachte in
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De meest uitgewerkte vorm die in de literatuur te vinden is voor
de verandering van het denken in de juridische opleiding geïnspireerd door preventive law, wordt gegeven door de Amerikaanse
hoogleraar Marc Lampe.627 Lampe stelt voor in het juridische curriculum wijzigingen door te voeren, die gebaseerd zijn op de volgende zeven elementen, die ik in de navolgende paragrafen uitleg:
ethiek, risicomanagement en verzekeringen, het inhuren van een
jurist en het managen van de ingehuurde jurist, juridische audits,
alternatieve niet-juridische geschillenbeslechting (ADR), verschillende preventieve elementen in de rechtspraak en juridische zelfhulp.
Lampe geeft geen wijzigingen op curriculumniveau, maar licht de
zeven elementen toe en stelt vast dat dit tot wijziging in het paradigma van het juridisch onderwijs zou kunnen leiden. Lampe gebruikt consequent de term paradigmawijziging en zijn zienswijze
leg ik hieronder vrij nauwgezet uit. Het zal blijken dat er elementen in zijn paradigmawijzigingsvoorstellen zijn die niets te maken
(lijken) te hebben met normatieve professionalisering en vooral
gericht zijn op implementeren en structureren van zijn inzichten.
Om het overzicht van de preventive-law-beweging te complementeren, geef ik zijn visie toch weer. Bovendien zijn ook deze bevindingen inspiratie geweest voor mijn eigen casusbehandeling zoals
deze in hoofdstuk 5 wordt beschreven.
4.4.1. Ethiek
De samenleving vraagt in toenemende mate een ethische houding van professionals: verantwoord maatschappelijk ondernemen, goed werkgeverschap en ethisch behoorlijk functionerende werknemers zijn actuele thema’s.628 Juristen lopen, als het
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het juridische meer aanslaat bij business studenten dan bij juridische
studenten Zie ook: Ingulli 1991, p 205 en Ingulli 2006, p. 35.
Lampe 2008, p. 236 e.v.
Kwesties als het voorkomen van ongewenste intimiteiten, integer openbaar bestuur, voorkomen van een graaicultuur, duurzaam ondernemen
en het voorkomen van frauduleus handelen op de werkvloer geven het
belang aan van de ethische houding.
- 179 -

om ethisch handelen gaat, het gevaar eenzijdig gericht te zijn
op een beperkt type beroepsethiek: alles wat mag binnen de
beroepsethische code is dan ethisch handelen. Dat is echter in
de werkelijkheid van alledag vaak niet het geval. De juristen die
ethiek definiëren als voldoen aan de code steunen impliciet een
morele middelmaat.629 Zij kiezen niet voor het hoogst haalbare,
maar beperken zich tot wat rechtens kan en daarom ook goed
is.630
Het recht en de juridische ethische implicaties zijn in praktijk vaak
een minimale standaard, volgens Lampe.631 Het doet denken aan wat
Boutellier de consensuele waarheid noemt.632 Het kan bijvoorbeeld
juridisch zeer wenselijk zijn te liegen om een hoger doel te bereiken,
maar het is meestal (tenzij in situaties van overmacht) ethisch onjuist.633 De keerzijde is echter dat, indien mensen onethisch handelen, de juridische middelen aangegrepen worden om tot een minimale ethisch verantwoorde standaard te komen. Het recht voorziet
dus wel in een mogelijkheid tot herstel of redresseren van ethische
waarden, maar is minder complex dan de ethiek zelf. De ingewikkelde leerstukken van ethiek en recht laten we hier buiten beschouwing, het gaat mij nu om de opleiding en de beroepsuitoefening.
Er zijn algemene misvattingen dat ethiek niet meer is dan gezond
verstand of dat het per definitie relatief (afhankelijk van ieders eigen opvattingen) is. Maar de basisregel voor ethiek in de juridische
opleiding moet zijn, dat studenten geconfronteerd worden met een
standaard of een norm die hoger ligt dan de juridische normen. Een
ethisch handelende jurist doet meer dat het recht van hem vraagt en
629
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Vergelijk: Bekkers, p. 189.
Lampe 2008, p. 238.
Lampe 2008, p. 239.
Boutellier 2005, p. 29 Brouwer is een warm voorstander van verbreding
van de ethische grondslagen. ‘In de rechtenstudie moeten studenten uiteraard de juridische techniek goed leren, maar er moet meer ruimte komen
voor relativerende vakken. De aanvulling vanuit andere disciplines zoals
bijvoorbeeld psychologie, communicatiekunde, filosofie en sociologie,
maakt dat de jurist zich alleen maar sterker weet opgewassen tegen de
vragen die vanuit de samenleving op hem af komen.’ Mr. H. Brouwer
voorzitter van het College van procureurs-generaal, 18 januari 2011.
Lampe 2008, p. 236.
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minder dan het recht toestaat. Deze maxime is waard na te streven
in de opleiding, aldus Lampe.634
Waarop moet dan het ethische element in de opleiding gericht
zijn?
1. Op transparantie in de communicatie;
2. Op maatschappelijk verantwoord handelen. Dat wil zeggen
niet alleen juridisch correct handelen, maar eveneens kijken of
de handeling in een bredere context onwenselijke maatschappelijke neveneffecten heeft.
3. Op het prikkelen van de sociale verantwoordelijkheid;635 hierbij hoort een actieve houding waarin studenten wordt voorgeleefd en aangeleerd in welke organisatie zij werken, welke doelen deze nastreeft en vanuit welke maatschappelijke, politieke
en strategische uitgangspunten zij functioneert.636
4.4.2. Risicomanagement en verzekeringen
Onze samenleving is complex, zo stellen Lampe en Brown en daarom is ons recht complex, omdat het opereert in een context van economisch en politieke structuren die steeds ingewikkelder worden.637
We zagen al eerder verscheidene maatschappelijke ontwikkelingen
die consequenties hebben voor het recht en juristen. Deze ontwikkelingen zijn niet te stoppen, maar wel te kanaliseren. Het is vanuit de
visie van preventive law van belang dat het (juridische) inschattingsvermogen zich optimaal ontwikkelt. We kunnen niet weten welke
juridische consequenties er uit de maatschappelijke ontwikkelingen
voortvloeien, maar we kunnen wel zo goed mogelijk werken aan een
‘waarschuwingsbewustzijn’, zodat we op onze qui vive zijn en eventueel preventief een juridische professional kunnen inschakelen.638
Het minimaliseren van juridische risico’s als kern van de preventieve juridische aanpak gaat uit van het feit dat we juridische risi634
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Lampe 2008, p. 240.
Boutellier 2005, pp. 244-245.
Lampe 2008, p. 240.
Brown 1950, p. 16.
Susskind 2008, p. 115,Susskind 1996, p. 105 e.v. Kil p. 43 e.v., Brown
1950, p. 19.
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co’s op tijd kunnen herkennen om tijdig passende maatregelen te
nemen. Het is daarom van belang om risicodetectie639 aan te leren.
Het vroegtijdig herkennen en onderkennen van situaties die iets
met het recht van doen (zouden kunnen) hebben, waarin justitiabelen komen te verkeren.640 Deze incidentele risico-analyse geldt
voor ons persoonlijke leven. Het hoeft echter geen betoog dat in
de zakelijke juridische markt risicomanagement van nog groter belang is. Een preventieve juridische opleiding vraagt aandacht voor
risicodetectie-training en risicomanagementvaardigheden.641
Hoe moet dat dan vorm krijgen? Susskind zegt daarover: ‘Risicomanagement in het recht is niet een waarschuwing of geheime code van regels voor het inroepen van juristen, noch is het
een goede reclame leus voor een nieuw werkveld van juristen
die te weinig te doen zouden hebben.642 Risicomanagement is
een discipline overgewaaid uit de organisatiekunde waarbij de
vraag centraal staat hoe juridische diensten preventief of beter
nog proactief kunnen worden ingezet.’643 Risicomanagement
heeft een strategisch aspect en de jurist die zich preventief wil
scholen moet zich deze strategie eigen maken. Deze strategie
houdt bijvoorbeeld in een combinatie van uitgebreide legal audits met specifieke aandacht voor de efficiëntie en effectiviteit
van de juridische positie van de cliënt. Hierbij moet een analyse
gemaakt worden van gezond documentmanagement, moeten
interne kwaliteitscriteria worden toegepast voor bijvoorbeeld
contracten. De risico’s op en vroegtijdige identificatie van juridische problemen moet in kaart gebracht worden en er moet een
goede strategie worden ontworpen, welke juridische instrumenten wanneer dienen te worden ingezet.644
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Bolman en Deal, p. 243.
Brown 1950, p. 30. Men hoort het vaker als: vertrouw op je intuïtie en
handel met boerenverstand.
Van Otterlo 2006, p. 49.
Susskind 1996, p. 25 en 53.
Volgens Dauer vinden de meeste juristen die je confronteert met deze
opvatting over de preventieve of proactieve functie van een jurist, het
niet of nauwelijks relevant, 2008, p 31.
Susskind 1996, p. 26.
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Zoals ik eerder constateerde bij Haapio zijn ook Lampe en Susskind hier een weg ingeslagen die als leidend principe lijkt te hebben: calculerende bedrijfsvoering, kostenreductie en strategie. De
verbinding met de normatieve professionalisering en de eerder genoemde ethiek lijken hier ver te zoeken.
4.4.3. Het managen van (ingehuurde) juristen
Een van de meest ingewikkelde sturingsprocessen voor een manager of een cliënt is het leiden van de ingehuurde jurist, aldus Lampe.645 Menigeen begrijpt niets van de inhoud die de bedrijfsjurist
naar voren brengt als hij bijvoorbeeld bij een onderhandeling aanwezig is. In deze gevallen wordt de jurist te laat betrokken bij het
proces, namelijk als er typisch juridische zaken moeten worden
behandeld. Dit probleem kan ondervangen worden door een jurist vroeger in te schakelen en hem de processen met juridische
implicaties te laten managen. De cliënt weet dan beter wat hij aan
de jurist heeft. Er is dan een vertrouwensband en de kansen op
hoge kosten nemen af en zaken zullen dejuridiseren. De preventief
optredende jurist bouwt aan een stabiele relatie met de cliënten.
Om preventief te kunnen optreden is het noodzakelijk om alle ins
en outs te kennen van het leven van de cliënt.646 Daarmee wordt
doorlopende communicatie met de cliënt van groter belang dan
tot op heden werd verondersteld.647
De juridische dienstverlening wordt advisering en facilitering; dat
betekent extra aandacht voor relatiemanagement.648 Hierin valt
in belangrijke mate te leren van de ‘niet-juridische’ adviespraktijk
en van de opleidingen bedrijfs- en communicatiekunde. Ook elementen van deze opleidingen moeten worden opgenomen in de
juridische opleiding,649 als het gaat om de wijziging op basis van
preventive law.
645
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Lampe 2008, p. 242, vergelijk Rekola, p. 47.
Brown 1978, p. 95.
Brown 1978, p. 103.
Brown 1978, p. 197.
Brown 1978, p. 200.
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Preventive law en management van juristen betekent dat men in
beginsel drie perspectiefwisselingen moet doen. De cliënt stuurt het
proces waarin de jurist wordt ingezet (I), de cliënt draagt de verantwoordelijkheid over de te nemen stappen (II), de jurist is adviseur
en, mocht de zaak komen tot een juridisch proces, dan geeft de cliënt duidelijk de randvoorwaarden (inhoudelijk en financieel) aan
waarbinnen de jurist de regie overneemt (III). Om kort te gaan: preventive law maakt van de jurist eerder een adviseur dan een vakjurist.
4.4.4. Juridische audits
Een goede manier om de voorwaarden te scheppen om preventief
te kunnen optreden is een juridische audit. Dat is een juridische
thermometer die af en toe wordt aangewend om te bezien hoe de
juridische stand van zaken in een organisatie of privéleven is. Juristen worden preventief ingeschakeld om te kijken of de organisatie
of het persoonlijke leven op orde is. Al vroeg ontstaat er zo een
beeld en kan de jurist daar waar nodig bijstellingen verrichten en
adviezen geven die naar de stand van het recht nodig zijn.
Voor de goede toepassing van de juridische audit moeten organisaties en mensen transparant zijn.650 Transparantie betekent helderheid over de feiten en de processen. Het kan op verschillende
gebieden van toepassing zijn: hrm-beleid, milieu, investeringen,
financieel beleid en innovatie. Er wordt een staat opgemaakt van
de organisatie. Misstanden worden zo vroegtijdig opgespoord. De
juridische auditor kan brede informatie geven over nieuwe wetgeving en veranderingen en daarmee kan de organisatie zijn voordeel
doen. Ook kan hiermee juridisering, in de zin van procesvoering
voor de rechter, voorkomen worden.651 De juridische audit op zich
is uiteraard al een vorm van juridisering.
Niet alleen de juridische staat van de organisatie is van belang, ook
het element van het compliance speelt in de preventieve rechtspleging een grote rol. Compliance vraagt een stevige basis in de
650
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Basri, p. 1.
Basri, p. 2.
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waarden en overtuigingen van de organisatie (of het individu).652
Deze noemen we de kernwaarden van een organisatie.653 De kernwaarden zijn idealiter tot stand gekomen door een reflexief debat
in de organisatie waarbij de actoren met elkaar bediscussieerden
waar het hen om te doen is. De kernwaarden zijn essentieel, maar
niet geconcretiseerd in een soort lijst waarlangs men bedrijfsbeleid,
gedrag en zelfs denkprocessen kan leggen. De kernwaarden van
een organisatie vormen een levende ruggengraat van de organisatie
van waaruit de preventieve aanpak gestalte kan krijgen. Mocht er
een conflict optreden dan kunnen eerst en vooral de kernwaarden
onderwerp van debat zijn en niet het recht. Indien deze kernwaarden neergelegd worden in een document dat spreken we van de
eerder genoemde code-cultuur. Het is essentieel dat de preventieve
jurist zich verhoudt tot de kernwaarden om zich te kunnen verbinden met het organisatiebelang.
4.4.5. Alternatieve niet-juridische geschillenbeslechting (ADR)
Anders dan recht oplossingen (ADR) of alternatieve geschillenbeslechting zijn een geweldige bron van dejuridisering.654 In de
literatuur wordt gesproken over alle vormen van conflictbeslechting. Edwards en Edwards (maar ook Lampe) geven aan dat de
652
653
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Boyle, p. 1.
Voorbeelden van kernwaarden kunnen zijn: Integriteit, waar voor je geld
krijgen, cliëntgerichtheid, werknemers zijn de belangrijkste productiemiddelen, gemeenschapszin, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risicotolerantie (niet alle plannen hoeven te slagen), efficiëntie als
verschil tussen succes en mislukking, zelfsturing op zoveel als mogelijk
niveaus in de organisatie, continuïteit in veranderingen et cetera. Het
gaat hier om de eigen moraliteit van de organisatie, die ook onderdeel
is van de toets bij de juridische audit. Deze kernwaarden zorgen ervoor
dat de organisatie en de mensen die daarin werkzaam zijn juridische
procedures tot een minimum beperken en als er sprake is van juridische conflicten er dan gehandeld wordt vanuit de eigen overtuiging en
opvattingen van hoe de zaken horen te zijn. Het lot van de organisatie
zal niet makkelijk in handen van de jurist worden gelegd, de juridische
dienstverlening zal echter wel in het kader van de kernwaarden worden
uitgevoerd.
Edwards en Edwards, p. 457 en Lampe 2008, p. 245.
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juridische opleiding aan preventieve kracht wint als aan deze vormen van conflictbeslechting aandacht wordt besteed, Hij doelt op
onderhandelen, mediation, arbitrage en procederen op een menselijke manier.655
Communicatie is uiteraard de basis van een goede conflicthantering. Een goede communicatie waarbij posities duidelijk zijn,
verwachtingen worden verhelderd en vooral de doelen precies worden omschreven, is een garantie voor succes. Bij onderhandelen als
zakelijke vaardigheid staat pragmatisme centraal: hoever kan een
partij gaan om het maximale te bereiken. Dit is een belangrijke
aan te leren vaardigheid voor juristen. Mediaten (bemiddelen) is
waarschijnlijk de meest ethische aanpak van een conflict, omdat
er voortdurend een onafhankelijke procesbewaker is die erop toeziet dat beide partijen gelijkelijk aan de oplossing van het conflict
kunnen deelnemen en die waakt over de invloed van factoren als
macht en emoties. Mediationvaardigheden zijn een essentieel onderdeel van de juridische opleiding, alleen al omdat uit onderzoek
blijkt dat partijen eerder geneigd zijn een mediationovereenkomst
na te komen dan een rechterlijke uitspraak.656 De reden hiervoor
is dat partijen zelf actief in het proces zijn betrokken en niet zoals
bij een juridische procedure afhankelijk zijn van de uitspraak van
de rechter waarop ze maar beperkte en indirecte invloed kunnen
uitoefenen.
Bij arbitrage en procederen leren studenten echte juridische vaardigheden om de zaak zodanig aan de arbiter of rechter te presenteren dat ze de kans op succes maximaliseren. Daaronder verstaan
we ook de arbiter en rechter te leren respecteren en te vertrouwen
op zijn uiteindelijke uitspraak.657 Er zijn in ons land al vele initiatieven gaande op het terrein van ADR658.

655
656
657
658

Edwards en Edwards, p. 463.
Kalff en Uitslag, p. 14 en Lampe 2008, p. 249.
Groton, p. 36.
Zie: www.rechtspraak.nl/procedures/mediation en www.mediatorsfederatienederland.nl, geraadpleegd 6 juli 2016.
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4.4.6. Verschillende preventieve elementen en de rechtspraak
De rechtspraak is per definitie niet preventief. Er zijn echter wel
zaken te noemen waar een zekere preventieve werking vanuit gaat.
Zo is er snelrecht, lekenrechtspraak, duurzame rechtspraak en
e-rechtspraak. Al deze vormen zoeken naar de invloed van andere
elementen dan alleen het recht. Ik wil ze hier kort beschrijven, omdat die andere elementen een zekere preventieve werking hebben.
Rond de jaarwisseling is er in ons land tegenwoordig een nieuwe
vorm van strafrechtspraak van waaruit een sterk preventieve werking uitgaat: (super-)snelstrafrecht: binnen 24 uur voorgeleiden
en vonnissen, met achterhouding van bepaalde (vaak bewijsrechtelijke) procedurele rechten. Het is een soort nachtapotheek (of
spoedeisende-hulpafdeling/EHBO-post) waar in geval van nood,
snel en accuraat gehandeld kan worden. Juist het ‘lik-op-stuk-karakter’, schrikt potentiële raddraaiers af en werkt dus preventief.
De inzet van lekenrechters heeft ook een preventieve invloed in de
rechtspraak.659 In de ons omringende landen wordt gewerkt met
lekenrechtspraak. Janssen spreekt over drie voordelen van de inzet
van leken:660
1. de democratische verankering van het rechtsbestel en de preventieve werking;
2. het recht voor en door de burgers;
3. de inhoudelijke inbreng die vergelijkbaar is met de deskundige
bijzitter in de pachtkamer in ons land.
De inhoudelijke inbreng van de deskundige is in het buitenland
echter breder. Ze komen uit alle lagen van samenleving: van arbeidsdeskundigen, tot pedagogische deskundigen en van bestuursdeskundigen tot forensische en psychiatrische professionals. Alle
deskundigen kunnen worden ingezet als beoordelende niet-professionele rechter, waardoor de slagvaardigheid en de eventuele preventieve werking van de rechtspraak kan worden vergroot. Immers
de geloofwaardigheid neemt zo toe. Het blijkt uit Janssens studie
659
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Zie voor een uitgebreide studie hierover Malsch 2009.
Janssen 2005, p. 33 e.v.
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dat er een verschil is in draagvlak. Lekenrechters worden serieuzer
genomen door de bevolking dan deskundigenrapportages, waarschijnlijk gaat men hierdoor minder snel naar het gerecht; daar
gaat dus een zekere preventieve werking van uit.
Er zijn verschillende initiatieven in de lijn van preventive law ontwikkeld op het gebied van de duurzame rechtspraak.661 Dit gaat
verder dan de inmiddels in de rechtspraak geïncorporeerde mediation662 en conflictcoaching.663 Alexander de Sarvornin Lohman,
(oud-)advocaat te Utrecht onderzocht de verschillende manieren
van duurzame rechtspraak in het buitenland.664 Hij noemt drie
verschillende voorbeelden van duurzame rechtspraak: Problem
Solving Courts, Indigenous Sentencing Courts en Restaurative
Justice.
Problem Solving Courts (PSC) zijn een alternatieve vorm van
rechtspraak, waarin de herstel-training van de dader en het wegnemen van de oorzaak van zijn strafrechtelijk handelen centraal
staat. Met behulp van een diverse groep van hulpverleners wordt
een programma gemaakt en goedgekeurd door de PSC-rechter,
waarbij het goede gedrag van de zich rehabiliterende dader wordt
beloond en toekomstig ontsporen wordt voorkomen. Als uit de
monitoring van de PSC rechter blijkt dat de dader zich niet houdt
aan het programma, dan wordt hij alsnog voorgeleid voor een gewone strafrechter en volgt na schuldigverklaring, strafoplegging en
tenuitvoerlegging.665 Er zijn momenteel in de Verenigde Staten van
661
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De Savornin Lohman, pp. 42-45.
Het aantal mediations neemt in de rechtspraak enorm toe. In 2005
waren er nog 720 en in 2010 is dit aantal met dan vervijfvoudigd tot
3937. De laatste jaren neemt mediation weer af met zo’n 3% tot 2918.
Het aantal geheel of gedeeltelijk geslaagde mediations blijft wel constant
schommelen rond de 55-60%, zie jaarverslag 2015 Raad voor de Rechtspraak op www.rechtspraak.nl, geraadpleegd 20 november 2016. Zie
ook Bovend’Eert 2013, p. 301 die constateert dat het aantal succesvolle
mediations eerder afneemt.
Kalff en Uitslag, p. 13, Frerks, p. 121 e.v.
Het betreft hier: de Verenigde Staten van Amerika, Australië en Nieuw
Zeeland. Uiteraard zijn er veel meer vormen van duurzame rechtspraak
te vinden in de wereld, het betreft hier slechts een aantal voorbeelden.
Stolle, Wexler en Winick, pp. 238-239.
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Amerika 3100 PSC’s werkzaam. Het Center for Court Innovation
in New York begeleidt de opzet van deze PSC wereldwijd.666
Indigenous Sentencing Courts is een vorm van rechtspraak die geworteld is in de interculturele problematiek van de Aborigines in
Australië. Want hoewel deze slechts 2% van de bevolking uitmaken,
vormen zij rond de 40% van de gevangenispopulatie.667 Deze Indigenous Sentencing Courts zijn rechtscolleges die bestaan uit een
rechter en twee Aborginal Elders, die de rechter informeren over de
culturele achtergronden van de dader en/of zijn daad en aangeven
hoe de dader wordt bestraft in zijn eigen gemeenschap. De rechter
kan rekening houden met deze ‘mobilisation of shame’ en de dader
wordt een weg aangeboden om verdere ontsporing te voorkomen.
Restaurative Justice kent als bekendste voorbeeld Desmond Tutu’s Commission for Truth and Reconciliation in Zuid Afrika.668
In Nederland kennen we de Eigen-Kracht-Centrales bijvoorbeeld
in Zwolle en Amsterdam.669 Hier brengt een coördinator iemands
sociale netwerk bijeen, familie en vrienden worden samengebracht
om hulp te mobiliseren, voor het geval een individu het niet meer
alleen aan kan. Samen stellen ze een plan op om normen vast te
leggen en aandacht te geven aan herstel en toekomst. Dit doet
denken aan de Family Group Conferencing (FGC) bij de Maori’s in Nieuw Zeeland. Deze aanpak staat voor een bijeenkomst
van familieleden en vrienden van daders en slachtoffers of partijen
onder leiding van Elders, ‘stamoudsten’.670 De onderliggende filosofie is dat er iets mis is met de gemeenschap, anders zou er niets
gebeurd zijn. In een aantal rondes wordt de zaak geanalyseerd en
krijgt ieder de gelegenheid de behoeften en noden uit te spreken
om te voorkomen dat een voorval als het onderhavige in de toekomst weer voorkomt, alsook om het herstel van de verhouding
en dus de gemeenschap te garanderen.671 De rechter beoordeelt
666
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slechts de afspraken die gemaakt zijn. Mocht men zich daaraan
niet houden, dan zal de rechter alsnog gewoon rechtspreken. Hoewel een deel van deze oplossing reactief is (namelijk nadat er een
vergrijp of misstand aan het licht is gekomen), zijn deze vormen
van duurzame rechtspraak toch vooral gericht op preventie en het
in ogenschouw nemen van de totale context van een casus, het
totale beeld is leidend en niet alleen de misstap.
Vermeldenswaard is ook het initiatief van mr. Henriette Nakad
met haar online privé rechtbank, e-court.672 Deze vorm van geschillenbeslechting richt zich op geschillen tussen burgers en bedrijven met een relatief klein belang, voornamelijk het midden- en
kleinbedrijf. Een geschil kan binnen acht weken worden beslecht,
indien partijen de mogelijkheid om in week zeven beroep aan te
tekenen onbenut laten. Het is wezenlijk arbitrage ex. art. 1026 Rv.
De vorm is een laagdrempelige beslissende instantie, die als doel
heeft een eindafspraak te maken tussen partijen en deze neer te
leggen in een notariële akte. Ook niet-advocaten mogen procederen en daarmee is het procesmonopolie afgeschaft. Het is een van
de vele vernieuwende initiatieven in de rechtspraak in dit geval in
Nederland. De kracht die uitgaat van e-court kan zijn, dat door
deze snelle conflictbeslechting via de computer verdere juridisering wordt voorkomen. In die zin kan e-court preventief werken.
In essentie is het echter gewoon reactieve geschilbeslechting. Dit
geldt nog sterker voor het in juni 2014 ingevoerde digitaal procederen bij de gerechten via de e-kantonrechter en ook andere vormen van digitale geschillenbeslechting.673 Het gaat in beginsel om
672
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het digitaal procederen. Mondelinge behandelingen zijn mogelijk,
maar de uitwisseling van processtukken gaat digitaal. Dit verlaagt
de (financiële) drempel tot de rechtspraak aanzienlijk, maar is in
essentie niets anders dan (reactieve) rechtsverschaffing en conflictbeslechting.674
4.4.7. Juridische zelfhulp
Deze variant van preventief optreden past goed in maatschappelijke ontwikkelingen zoals dejuridisering en individualisering. Door
de toenemende mondigheid, individualisering en de toenemende
technologie kan de burger op betrekkelijk eenvoudige wijze, via
gebruik van bijvoorbeeld het internet, begrijpen wat zijn juridische positie is.675 Deze vorm van juridische zelfhulp wordt door
Boutellier aangeduid met de term responsibilisering van de burger.
De burger neemt zijn verantwoordelijkheid niet alleen voor de inhoud maar ook voor het proces.676 Daarnaast hebben vele juridische hulpverleners (bijvoorbeeld hbo-juristen of sociaal juridisch
dienstverleners) een spreekuur of is het eerste gesprek met hen
gratis. Indien de burger zijn zaak goed voorbereidt en vooropgesteld dat zijn zaak niet te ingewikkeld is kan hij in deze eerstelijns
hulpverleningsvarianten juridisch al goed uit de voeten zonder een
beroep te hoeven doen op een academische jurist of het rechtssysteem.677
De voorgestelde wijziging van de opleidingen van juristen houdt
in hen zo te trainen in communicatievaardigheden, dat de burger
heldere antwoorden krijgt op zijn vragen. De preventieve jurist
duikt dus niet in alle interessante elementen van een zaak, maar
probeert het probleem van de burger zo snel, efficiënt en eenvoudig mogelijk op te lossen. Hierbij is een belangrijk element dat
de burger instructie krijgt wat hij allemaal zelf kan doen, in de
674
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Boutellier 2005, p. 242.
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volle breedte. Het gaat niet om prachtige juridische oplossingen,
het gaat om hulpverlening. De klant vraagt niet iets wat juridisch
perfect is, maar een werkbare, acceptabele oplossing.678 In ons
land zijn er al initiatieven in deze richting, bijvoorbeeld www.
doehetzelfnotaris.nl, www.rechtwijzer.nl of het via de winkelketen
HEMA zelf opstellen van bijvoorbeeld eenvoudige overeenkomsten voor samenleving. In deze gevallen kan de cliënt een groot
deel van het werk zelf uitvoeren en dat lijkt zeker de toekomst te
hebben als we Susskind mogen geloven. Hij zegt dat een tweetal
strategieën juristen in de nieuwe samenleving leidt: de efficiencystrategie en de samenwerkingstrategie.679 Hiermee geeft hij ook grotere invloed aan de zichzelf helpende cliënt. De efficiencystrategie
ziet toe op het drukken van de kosten van juridische dienstverlening. Het gaat om functiedifferentiatie: gestandaardiseerd werk
hoeft niet meer door een (top)jurist uitgevoerd te worden, er kan
sprake zijn van outsourcing. Due diligence-werk kan bijvoorbeeld
naar lage lonen landen, of kan gedaan worden door minder hoog
opgeleide juristen of zelfs niet-juridisch geschoolden. Als er goede
internetsites zijn, kan de burger zelf al veel voorwerk doen van een
juridische procedure. Het delen van ervaringen van burgers en het
zelf opstellen van een contract kan al een hoop juridische interventies voorkomen. Susskind denkt aan het scheppen van digitale
juridische gemeenschappen, waarbij je een juridische probleem op
het web zet en dan reactie en/of steun krijgt vanuit verschillende invalshoeken. Alles wat in het voortraject gedaan kan worden,
draagt bij aan de dejuridisering. De bewaking van de kwaliteit
vraagt natuurlijk wel aandacht bij dergelijke initiatieven.
Susskinds samenwerkingsstrategie houdt in dat advocaten en andere juridische dienstverleners veel meer moeten samenwerken om
het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Niet ieder kantoor
hoeft gespecialiseerde afdelingen te hebben, een of twee kantoren
die specialistische adviezen geven is genoeg.680 De overige zaken
kunnen door een advocaat met algemene praktijk worden afge678
679
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daan. Specialisme is veel meer een dienst voor allen, voor cliënten
en algemene praktijk voerende advocaten. Hij wijst eveneens op
de wenselijkheid van het betrekken van professionals uit andere
disciplines als het gaat om innovaties in het recht. De taal, de omgangsvormen en de normatieve professionaliteit van juristen werkt
in de hand dat zij nauwelijks meer weten hoezeer hun eigen vak
een afgebakend terrein behelst. Invloed van buitenaf door samenwerking met andere professionals helpt de eigen vakblindheid te
doorbreken en kan voor nieuwe efficiënte oplossingen zorgdragen,
aldus Susskind.681
Er zijn in de Nederlandse praktijk al sprekende voorbeelden van
juristen die vooral beschikbare informatie ontwerpen voor juridische zelfhulp. Ik noem hier de websites www.ferens.nl, www.
vandergoen.nl, www.zuyd.nl/voorbedrijven/legal-lab, www.inhouseaccess.com, www.mkbhuisjuristen.nl, www.hbojuristen.
com, www.thelawfirmschool.nl, www.rocketlawyer.com, zonder
op alle methodes in te gaan. Ieder heeft zijn eigen stijl, maar de
kern komt neer op efficiëntie en samenwerking zoals door Susskind is verwoord.682
In dit hoofdstuk heb ik stil gestaan bij de beweging preventive
law. Ik heb als het ware een staalkaart gegeven wat in de volle
breedte onder preventive law verstaan wordt en ook aangegeven
dat verschillende auteurs preventie verschillend opvatten. De kern
is dat preventie verder ingrijpen van juristen in de sociale of bedrijfscontext kan voorkomen. Eveneens is het echter een manier
om met de morele horizon van de rechtvaardiger samenleving in
het oog na te denken over de normatieve dimensie van het recht
en de rechtsbeoefening. Juist de vragen die de preventive-law-beweging mijns inziens oproept naar uitdagingen, bemoedigingen,
reflecties en verbindingen, tussen mensen en recht, tussen juristen
en hun beroepsuitoefening zijn een zienswijze die nadere verdieping vraagt.
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Het gaat bij preventive law om iets groters dan bijvoorbeeld de
gang naar de rechter te voorkomen. Het gaat om een normatieve dimensie die vernieuwingsenergie genereert; het gaat om het
articuleren en adresseren van spanningen in de professionele juridische context. Elementen die niet een eenduidige oplossingsgerichtheid kennen, waaruit geen blauwdruk ontstaat van je moet
het zo en zo doen als preventieve jurist. Juist de combinatie van
de juridische techniek van de rechtsvinding, met het feit dat het
recht geïmplementeerd en gebruikt wordt in de maatschappelijke
context, maakt naar mijn inzicht de klemmende behoefte helder
dat er nieuwe wegen verkend moeten worden, nieuwe kennis gegenereerd moet worden met een morele horizon, Kunneman noemt
dat zoals gezegd modus 3 kennis.683 Daarvoor zou in het juridisch
onderwijs een basis gelegd kunnen worden.
In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan van de aanzet tot
normatieve professionalisering bij de Hogere Juridische Opleiding
aan Zuyd Hogeschool in Sittard. Deze weergave is een casus uit
mijn eigen professionele leven, waarin ik heb geprobeerd in mijn
werk gestalte te geven aan normatieve professionalisering. Ik wil
laten zien hoe ik in mijn beroepspraktijk normatieve reflexiviteit
bevorderd heb aan de hand van het thema preventive law, hoe ik
als jurist en lector het belang stel stel van normatieve reflectie in
het juridisch opleiden in het licht van noties als een rechtvaardiger
wereld en minder juridisering in een steeds complexer wordende
wereld. Deze aanzet is ondernomen in de context van het hoger
juridisch beroepsonderwijs in Limburg.
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Kunneman 2012, p. 188.
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5. Belang-stellend ontwikkelen
in de praktijk: HJO

5.1 Aanleiding
Veel van wat in dit proefschrift is samengekomen, heeft met mijn
verwondering en met mijn eigen drijfveren te maken. Ikzelf heb
vaak gedacht dat juridisch opleiden anders zou kunnen, anders
zou moeten. Ik heb daar ook aanleiding voor gezien in de praktijk.
De vraag Hoe dan anders? zal ik hier proberen te verhelderen door
de normatieve professionalisering in het juridisch opleiden te positioneren, geïnspireerd vanuit de ideeën van de preventive-law-beweging. Deze vraag drijft mij in mijn werk aan Zuyd Hogeschool.
Mijn droom was en is een keurmerk preventive-law-school aan
onze eigen opleiding te kunnen verbinden. Een keurmerk waarmee we aangeven dat onze juristen in hun opleiding juridische
problemen hebben leren voorkomen zowel als oplossen.
Ik stel daarin duidelijk een belang.684 Ik heb dan ook niet vragend en zonder oordeel deelgenomen aan de verschillende vergaderingen en denk-sessies over hoe juridisch opleiden anders
zou moeten. Ik heb mijn stem laten horen, geïnspireerd vanuit
de preventive-law-beweging zoals ik die in het vorige hoofdstuk
heb weergegeven. Voor de ontwikkeling van een curriculum, dat
probeert anders naar juridische problemen en het opleiden van
juristen te kijken was dat een welkom geluid, bleek achteraf. Het
morele leerproces van implementatie van nieuwe ideeën van en
reflectie op preventive law, heeft voor mij altijd in het teken gestaan van het beantwoorden van de vraag: Aan welke toekomst
denk ik als het gaat om ‘mijn’ juridische opleiding in Limburg?
Een juridische opleiding met een keurmerk preventive-law-school,
is gemakkelijk gezegd en geschreven, maar de weg daarnaartoe is
vol met gedoe en gehannes. Het is zoeken, proberen, volhouden,
684
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niet luisteren en toch doen, luisteren en volharden. Maar die weg
is betekenisvol; het is de praktijk in ontwikkeling brengen en zelf
zichtbaar, aanwezig en al lerend daaraan willen bijdragen.
Vier elementen spelen impliciet een rol in dit hoofdstuk: allereerst
het schuren met bestaande ideeën dat een reflectie over een nieuwe
invulling van een juridische opleiding met zich meebracht. Ten
tweede het element dat ikzelf verscheen als iemand die bewogen
is, een visie heeft en een eigen bijdrage wil leveren aan de curriculuminnovatie. Ten derde het element dat mijn visie een plek
moest krijgen in een groepsproces, doordat bijvoorbeeld anderen
ideeën overnamen en ook in hun zoektocht geïnspireerd werden
door preventive law. Uiteindelijk heb ik een steen in de vijver van
het nadenken over de opleiding in Limburg gegooid en is het de
rimpeling of de golven in het water die ik hier beschrijf. Ten slotte
het element van de tegenkrachten, in het bijzonder de systeemvereisten, die de zoektocht naar vernieuwing en reflectie niet altijd
vergemakkelijkten.
In dit hoofdstuk doe ik verslag van die zoektocht. De casus waarmee ik mijn praktijkoptreden toon, behelst mijn bijdrage aan de
poging die wij als Hogere Juridische Opleiding (HJO) van de Faculteit Management en Recht aan Zuyd Hogeschool in Sittard
doen tot het ontwikkelen van normatieve professionalisering in de
opleiding met als uitgangspunt de paradigmawijziging die Barton
voorstelt, geïnspireerd op de preventive-law-beweging.
Deze casus is eveneens een bijdrage aan de theorie en praktijk van de
normatieve professionalisering; een weergave van een belang-stellende en waarde geladen zoektocht in een relatief onbekend gebied
(preventive law in juridisch opleiden). Vanuit het spanningsveld
tussen het rationele complexe systeem van juridisch opleiden en de
onderwijswerkelijkheid met de bijbehorende systeemeisen enerzijds en de relatief onbekende preventieve benadering anderzijds
hoop ik bij te dragen aan de theorie en praktijk van de normatieve
professionalisering, in het bijzonder ten aanzien van het bevorderen van normatieve reflexiviteit in het professioneel handelen in
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het juridisch opleidingsdomein.685 Het is slechts een eerste voorzichtige aanzet tot reflectie op het wijzigen van het curriculum. Juristen (ook in Sittard) zijn genoodzaakt en geneigd toch vooral vast
te houden aan de juridisch-technische inhoud. Men moet immers
eerst de kunst van het vak leren alvorens men kan ingrijpen om te
voorkomen dat de kunst toegepast moet worden.
In dit hoofdstuk laat ik ook zien hoezeer de preventive-law-beweging wat mij betreft van juristen vraagt dat ze als morele actor in
hun werk verschijnen. Het gaat daarbij om het bredere maatschappelijke en morele belang voor de opleiding om bij te dragen aan
goed werk van juristen, in het bijzonder ten aanzien van conflicten
tussen burgers. Dit vraagt van mij en anderen vakinhoudelijke kennis, maar vooral ook steeds weer aan de orde stellen en levend houden van de morele horizon van het juridisch onderwijs als bijdrage
aan een rechtvaardige samenleving. De beschrijving in dit hoofdstuk laat zien hoezeer ik daar vanuit mijn verantwoordelijkheid
een bijdrage aan heb geleverd en hoezeer ik vanuit mijn inspiratie
op basis van de preventive-law-beweging telkens heb geworsteld
om samen met anderen de morele horizon van de rechtvaardige samenleving voor ogen te houden. Een belangrijke component van
normatieve professionalisering is immers om aan andere geïnteresseerden te laten zien wat eigen ervaringen zijn geweest bij het
streven werk dat deugt en deugd doet te bevorderen. In die zin
is mijn onderzoek niet herhaalbaar of generaliseerbaar, maar zou
het exemplarisch, oftewel voorbeeld-stellend,686 genoemd kunnen
worden, in de zin van door anderen tot op zekere hoogte in hun
eigen situatie navolgbaar.
Centraal in de curriculumwijzigingen die de opleiding HJO van
Zuyd Hogeschool sinds het opleidingsjaar 2013-2014 doormaakt,
staat het volgende uitgangspunt: Wij willen juristen opleiden die
sterk zijn in het voorkomen en oplossen van juridische problemen.687
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Daartoe is een proces in gang gezet na de accreditatieronde in
2012, waarbij de deelnemende docenten en staf vooral gefocust
waren op een toekomstbestendige onderwijsinnovatie die recht
zou doen aan de eisen die het landelijk overleg van juridische opleidingen stelt, alsook aan de eisen die voortkomen uit het opleiden van professionals die willen kunnen omgaan met vragen
die niet op voorhand beantwoord kunnen worden. Professionals
die hun eigen professionaliteit ontwikkelen door te reflecteren en
het debat met elkaar aan te gaan.688 In de Limburgse regio spelen rondom de juridische beroepsuitoefening, zoals overal, problemen en deze werden in geval van HJO gecombineerd met de
vraag naar een duidelijk beroepsbeeld voor de juridisch opgeleiden in deze regio (een juridische bachelor waarvoor HJO opleidt
is niet een typisch beroep).689 Deze vraag is door mijn lectoraat
opgepakt. In paragraaf 5.3 wordt hierop nader ingegaan. Het een
heeft echter niet op het ander gewacht: de curriculumcommissie
is in 2013 aan het werk gegaan, zo ook de groep onderzoekers
met hun onderzoek naar het beroepsbeeld. De uitkomsten van
het onderzoek bleken goed aan te sluiten bij de beoogde curriculumwijziging. Parallel hieraan liep mijn eigen zoektocht naar
de implementatie van denkbeelden, normen en theorie van de
preventive-law-beweging. Ik begin met mijn parallelle zoektocht
en noem dat de ‘aanloop’.690
5.2. De aanloop
Toen ik in 2011 werd benoemd als lector aan Zuyd Hogeschool
koos ik ervoor in mijn rede als lector recht in Europa, recht in de
Euregio, naast de focus op het Europees burgerschap een focus
aan te brengen op preventive law. Ik was zo gegrepen door preventive law, dat ik een onderzoeksleerlijn proactieve rechtspleging
ontwierp.691 Dit was anders dan men had verwacht. Een lector
688
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recht in Europa richt zich toch vooral op Europees recht. Tot op de
dag van vandaag probeer ik uit te leggen dat door samenwerking
en dan vooral vooraf in preventie, veel meer Europese gezamenlijkheid verwacht kan worden in de juridische beroepsuitoefening,
dan te verwachten is van het Europese recht. Bovendien zijn voor
het laatste op de universiteit genoeg geleerden die zich daarmee
bezighouden. Ik koos voor proactieve rechtspleging en Europees
burgerschap.
Dat eerste was een vreemde eend in de juridische bijt en ik heb de
eerste maanden van mijn lectoraat vooral en vaak uitgelegd wat
ik daaronder verstond. Een belangrijk onderdeel van proactieve
rechtspleging is onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot systematische reflectie in de juridische opleidingen om juristen op te
leiden tot professionals die niet alleen problemen oplossen, maar
ze ook helpen te voorkomen, omdat dat een rechtvaardige samenleving zou kunnen bevorderen. Een innovatie voor de Limburgse
regio, die ik daarvoor (2004-2010) in mijn Utrechtse tijd als lector
had ontwikkeld, maar die ook daar niet bij iedereen was geland.
Proactieve rechtspleging stelt elementen als vertrouwen, samenwerken en doelgericht handelen centraal. Deze aanpak in het recht
had mij gegrepen sinds een congresbezoek in 2005 aan de Universiteit van Turku in Finland, waar ik kennismaakte met preventive
lawyers. Ik was in die tijd lector beroepsuitoefening juridische bachelors aan de Hogeschool Utrecht. In die periode hebben Kaisa
Sorsa, Helena Haapio en ik met vallen en opstaan een subsidie
gekregen voor een project genaamd PamPal (proactive management en proactive law). Deze subsidieaanvraag werd na eerste afwijzing in tweede instantie gehonoreerd door de Europese Unie.
Het project kreeg vorm tussen 2008 en 2010, samen met collegae uit verschillende Europese landen.692 Dit project heeft geleid
tot twee grote uitkomsten namelijk een game die in verschillende
landen werd verzorgd aan universiteiten en een boek met theorie
692
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en praktijk omtrent Proactive management and proactive business
law.693 De collegae kwamen uit verschillende faculteiten, waarbij
de nadruk lag op de combinatie management, business en recht.
We werkten niet alleen met academici, maar ook met juristen uit
de praktijk, die als het ware de proactieve principes al toepasten.
Zo kwam ik in contact met mr Jos Janssen, Meine Jansma, MBA
interim manager, en mr Casper Wissink die in zijn bedrijf FerensLegal bv in Nederland een beroepsuitoefening kende die vooral
gericht was op reflectie in het kader van preventie, al wist hij zelf
niet dat er een beweging bestond waarin dat als preventive law
werd aangeduid. Wij trokken in PamPal gezamenlijk op.
Afgezien van het feit dat het pionieren in verschillende juridische
faculteiten van de deelnemers aan het project inspirerend was,
leverde de definitie van wat preventive law en proactive law nu
precies was, tussen de juristen problemen op. Ik herinner mij een
bijeenkomst in Nancy in 2010 waar wij uit Nederland lijnrecht
tegenover de Finnen stonden, omdat de Finnen vonden dat stimulerende wetgeving bijvoorbeeld met betrekking tot het milieurecht
ook preventief kan zijn, namelijk ter voorkoming van milieuschade, terwijl wij Nederlanders per definitie vonden dat wetgeving
een typisch juridisch reactief instrument is, dat vooral vastlegt wat
de maatschappelijke communis opinio is en tevens niet uitnodigt
tot reflectie. De wrijving was letterlijk voelbaar en werd gladgestreken door onze Deense collega René Henschel die zowel het
een als het ander niet uitsloot en beweerde dat het niet ging om de
inhoud, maar om de reflectie op de uitkomst of het doel van al dan
niet juridisch ingrijpen.
De onderwijsweken waarin de game werd gespeeld, waren ook verhelderend, want er waren studenten die het multidisciplinaire en
de wijzigingen die wij voorstonden in de preventieve aanpak geweldig vonden (de Finse en Noord-Amerikaanse studenten), maar
er waren er ook die het helemaal niks waard achten en kozen voor
de traditionele juridische beroepsoplossingen (enkele Nederlandse
en de Franse studenten). De Hogeschool Utrecht waar ik dit al693

Zie Sorsa 2011.
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lemaal als lector mocht ontwikkelen, vond het een leuk initiatief,
maar hield op met een leerlijn preventief recht na mijn vertrek in
2010.
Ik had me inmiddels al zo met preventive en proactieve law verbonden dat ik, toen ik in Limburg als lector werd benoemd, een
duidelijk voornemen had: de reflectie op juridisch opleiden en hoe
dat in het licht van een rechtvaardiger samenleving kan verbeteren,
verder proberen te brengen.
De Limburgse regio, de Euregio, had en heeft te maken met een
aantal prangende kwesties: demografische krimp, drie verschillende rechtssystemen (België, Duitsland en Nederland) en een sterk
voelbare economische recessie. Zonder nu proactieve rechtspleging
als panacee te willen positioneren, zag ik wel mogelijkheden om
mijn ‘visie’ in te brengen. De problemen zijn meerdimensionaal en
complex en vaak niet louter juridisch, maar ook maatschappelijk
en in het geval van Limburg Euregionaal en zijn daarom niet eenduidig op te lossen.694 Ik zag mogelijkheden voor een dialogische
en reflexieve onderwijsaanpak op het niveau van preventie. Een
dialoog waarin we met elkaar in opvattingen en meningen, in verhalen en anekdotes konden schuren en zo lerenderwijs tot goede,
gereflecteerde keuzes voor het onderwijs konden komen.
Ik maakte kennis met normatieve professionalisering en zag de
mogelijkheid tot nadenken over morele ontwikkelmogelijkheden
voor onze juridische opleiding. Mogelijkheden die de morele horizon van een rechtvaardige samenleving open houden door de
reflectie op de preventie van juridische problemen te benoemen
en uit te oefenen.695 Als voorbeeld: we leerden studenten eigenlijk
juridische problemen vooral nationaal op te lossen, maar zouden
we ze niet kunnen leren te reflecteren op de mogelijkheid deze
euregionaal en proactief te voorkomen. Zeker nu in de Euregio
samenwerking kan worden gevonden, buiten de grenzen van de
694
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Zie hierover meer Groot en Veugelers 2015.
Hierover zijn zeer veel studies verschenen, zie bijvoorbeeld Hospers en
Reverda.
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nationale rechtsstelsels, door bijvoorbeeld te verkennen wat vooraf
aan samenwerking gewonnen kan worden.696
Inmiddels was in 2012 mijn onderzoeksteam versterkt met een
aantal docenten die deze gezichtspunten deelden: Joost van den
Akker, Lucas Lieverse, Yvonne Slots, Robin Sterk en Fouad de
Vries.697
Er dienden zich vanaf studiejaar 2012-2013 twee mogelijkheden
aan. Er was een interne subsidiepot Zuyd innoveert waar innovatieve onderwijsprojecten konden worden ingediend en er diende zich
een curriculumvernieuwing aan, omdat noodzaak tot vernieuwing
een van de uitkomsten was van de accreditatieronde van de juridische opleiding in 2012-2013.Voor dat laatste mocht het lectoraat in opdracht van de directeur van de faculteit en gefinancierd
door het College van Bestuur van Zuyd een beroepenveldonderzoek doen.698 Voor het eerste hebben wij vanuit het lectoraat twee
subsidieaanvragen gedaan, onder de noemer Proactivia Business
Simulatie, een doorontwikkeling van de game van Pampal, meer
in het bijzonder gericht op innovatie van het rechtsdenken in het
hoger beroepsonderwijs. De aanvragen zijn geïnspireerd op een
opinion van de European Economic and Social Committee van 28
juli 2009, waarin de principes van proactive law zoals in hoofdstuk
4 uitgelegd, werden omarmd. Deze opinion was mede tot stand
gekomen door veel lobbywerk van Helene Haapio.699
De simulatie was gericht op het aanleren van proactieve principes en een andere manier van denken voor vierdejaarsstudenten
van verschillende disciplines van Zuyd Hogeschool. De eerste projectaanvraag ging over het ontwerp van de simulatie en het tweede
over de implementatie van de simulatie. Beide voorstellen werden
goedgekeurd, waarbij vooral onze mondelinge verdediging de critici over de streep haalde, de schriftelijke aanvraag stuitte vaak op
696
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Veugelers 2011.
Later kwamen daar Menno de Bruijn, Margriet Geurden-Cuypers en
Hannie Raaff bij.
Geelen, p. 20.
Official Journal of the European Union July 28, 2009, at C 175/26 par 2.2.
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vragen die inhielden dat men niet precies begreep wat de juristen dan werd aangeleerd. Het is overigens interessant dat daar een
verschil was tussen de juristen en niet-juristen. De niet-juristen
hoefde ik niet uit te leggen wat de waarde is van voorkomen in
juridische casuïstiek. Ik haalde mijn steun om de projecten door
te zetten, vooral bij de collegae van de kunsten, financial management, international business en de gezondheidszorg.
Centraal in deze projectaanvragen stond wat mij betreft de reflectie op onze manier van opleiden. Lucas Lieverse, Fouad de Vries en
ik (de leden van de projectgroep) kozen uitdrukkelijk voor de vernieuwing van de reflectie op het juridisch opleiden, geïnspireerd
vanuit de preventive-law-beweging.
De simulatie kwam neer op een opdracht voor studenten om een
fictief bedrijf Proactivia Ltd, een bedrijf in juridische kennissystemen, terzijde te staan. De simulatie zit vol met juridische ‘snacks’,
probleempjes die studenten moeten uitnodigen om anders te leren
kijken. Deze probleempjes zijn juridisch complex, maar de oplossing daarvan blijkt niet van belang te zijn om het bedrijf te helpen.
Het idee is dat studenten die juridische wegen gaan uitpluizen en
vanwege de complexiteit en de noodzaak van bredere (multidisciplinaire) aanpak te rade gaan bij zichzelf, hun eigen kennis aanboren, gaan zoeken op internet, vragen aan anderen stellen om zo
te komen tot een oplossing van de problemen. Een oplossing die
niet primair juridisch is, maar die gericht is op het helpen van de
directie van het bedrijf juridische problemen te voorkomen.700
De ontwikkeling van Proactivia liep gesmeerd zolang we in de
projectgroep elkaar versterkten. Pas in het tweede jaar, tijdens het
implementatietraject kwamen er problemen. De eerste hobbel was
dat het curriculum geen plek had voor de pilot, die we hadden
ingebouwd. De tweede hobbel was dat er zich alleen studenten
van European Studies aanmeldden voor de pilot en geen juridische studenten en de derde hobbel lag in de juridische eisen aan
700

Meer informatie: www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/recht-in-europa,
geraadpleegd 19 november 2016.
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het onderwijs, want door de eerste twee hobbels konden wij niet
voldoen aan de eisen die aan de tussentijdse lerende audit werden
gesteld. Er werd een andere auditroute voorgesteld en de subsidie
werd stopgezet. Daarop hebben wij gezegd dat we onverminderd
voortgingen, vooral omdat we echt geloofden in de meerwaarde
van het project voor het opleiden van onze juridische studenten.
Dat het doorzetten niet vergeefs was, bleek op 8 oktober 2015 tijdens de Zuyd-Innoveert-dag waarbij alle projecten werden geëtaleerd. Een van de externe stakeholders, mevrouw mr Marjolein ten
Hoonte, directeur arbeidsmarkt van Randstandgroep Nederland,
vroeg specifiek aandacht voor Proactivia. Mijn team en ik werden
door deze juriste in het zonnetje gezet als professionals die een van de
meest innovatieve projecten in het onderwijs hadden proberen vorm
te geven en dat terwijl wij in de veronderstelling waren dat het project formeel was gestopt. We hadden geluk dat we in Marjolein ten
Hoonte een moreel geëngageerde medestander hadden, een juriste
met een brede blik, die het belang van onze aanzet tot normatieve
professionalisering onderschreef en waardeerde dat we juridisch studenten wilden stimuleren op de eigen morele waarden te reflecteren
vanuit het rechtsdenken geïnspireerd op preventive law. Daarmee
stond Proactivia Business Simulatie op de spreekwoordelijke kaart.
Overigens had ik in de tussentijd (in november 2014) mogen deelnemen aan een international law week in Finland aan de Metropolia Universiteit en een bijdrage mogen leveren aan een Tempus
master Entrepreneurs for Tomorrow die vanuit Zuyd Hogeschool
werd georganiseerd in het Russische Nizhny Novgorod in april
2015. Beide onderwijsweken gaven mij de gelegenheid met studenten vanuit verschillende faculteiten (management, business,
arts, technology en law) te werken en daar mijn visie op proactieve
rechtspleging uit te leggen. De feedback van studenten was erg
waardevol, maar ook het feit dat ik mij telkens weer moest bezinnen over wat dat proactieve nu precies is in vergelijking met de
traditionele reactieve rechtspleging die iedereen wel kende. Door
colleges te geven over dit thema werd mijn overtuiging gesterkt
dat het proactieve in het recht in verbinding met de normatie- 204 -

ve professionalisering van juristen in hun opleiding, een nieuwe
waardevolle weg is voor de juridische opleiding in Limburg, maar
ook breder in de Euregio.
Op 15 juli 2015 kreeg ik de gelegenheid op het 34e congres van de
International Association for Law and Mental Health in Wenen een
presentatie te houden over dit onderzoek. Aanwezig waren juristen uit
alle windstreken die zich bezighouden met preventive law. Ik presenteerde de plannen van HJO en onze ambitie een preventive-law-school
te worden, maar vooral ook introduceerde ik de normatieve professionalisering in het juridisch opleiden. Na afloop kreeg ik van professor
Barton te horen dat dit experiment uniek was in de wereld en dat hij
en anderen graag op bezoek zouden komen. Dit congres en het netwerk sterkten mij om de ingeslagen weg te vervolgen.
De vraag vanuit de opleiding HJO om de simulatie in oktober
2015 bij wijze van alternatief aan te bieden aan tweedejaars die
vanwege hun nog gebrekkige juridische kennis geen stageplek
konden verwerven was een kans eindelijk de ideeën om te zetten
in daden. De Proactivia Business Simulatie werd voor het eerst
aangeboden in Zuyd Hogeschool tussen november 2015 en maart
2016. Dertien studenten deden mee, ze vonden het verwarrend
en inspirerend, moeilijk vanwege de relatieve vrijheid in oplossingsgerichtheid en makkelijk, omdat ze konden terugvallen op
samenwerking, eigen inzichten, goed nadenken, reflecteren en
praten met elkaar over mogelijke oplossingen en de waarden van
hun dienstverlening aan de fictieve cliënt. Achteraf gezien was het
grootste probleem dat wij relatief jonge (in de zin van juridische
kennis) studenten vroegen te reflecteren op hun dienstverlening
en met nieuwe proactieve oplossingswegen te komen, terwijl zij
een behoefte hadden het rechtsvinding denken van de jurist aan
te leren. Voor proactieve rechtspleging is goede kennis van het
recht onontbeerlijk om te kunnen inschatten waar de juridische
interventie niet noodzakelijk is en om te kunnen discussiëren en
reflecteren op wat zij doen en hoe het anders, beter kan. Ook voor
docenten was dit een valkuil, zij vielen vaak terug, bij gebrek aan
referentiekader, op de oude gewoonte van de rechtsvinding.
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Om dit laatste fenomeen het hoofd te bieden discussieerden de
docenten van HJO Lucas Lieverse en Martijn de Ruijter en ik medio april 2016 over de mogelijkheid een vak in te vullen in het derde jaar. Het vak heet in ontwerp het conflict en wordt in het blok
simulatie Legal Lab gepositioneerd. Studenten worden in een casus met acteurs in een onderwijsmodule geleid door een juridisch
proces met een stevig conflict. Zij leren daarbij de alle juridische
middelen in te zetten om een conflict te beslechten. Hun werk is
totaal juridisch ‘geframed’. Uiteindelijk leren studenten de grenzen van het recht, maar vooral ook de gevolgen van het doorlopen
van de juridische weg in te zien. Het vak wordt gevolgd door een
module normatieve reflectie en conflictmanagement. Daar wordt
in dezelfde casus gewerkt aan ‘de-framen’. De casus wordt bekeken
en hun rol wordt geanalyseerd. Bovendien wordt met hen gekeken
naar de vraag waarom ze hun juridische vaardigheden hebben ingezet en welke andere mogelijkheden er waren, wat de uitkomst
van het geschil is, of de cliënten tevreden zijn, of ze zelf tevreden
zijn en zo voorts. De essentie is de reflectie, dat ze gaan inzien dat
ze zelf normatieve keuzes (kunnen) maken en dat voorkomen van
conflictescalatie een van de mogelijkheden is. Dit vak is nog in
ontwerp, maar wij denken dat het inzicht zal verschaffen in welke
mogelijkheden er zijn om conflicten te voorkomen. Wij denken
vooral dat de normatieve reflectie over hun eigen beroepsoptreden
de studenten, maar ook de docenten, zal leren na te denken over
hun eigen normatieve professionaliteit.
Om de aanzet tot normatieve professionalisering bij HJO in het
juridisch opleiden verder te kunnen verhelderen, moet ik eerst iets
zeggen over de reflectie en de dialoog, elementen die we studenten
willen aanreiken als noodzakelijk voor een betekenisvolle beroepsuitoefening.
5.3. Betekenisvolle reflectie en dialoog
Het proces dat hiervoor beschreven staat, is een zoektocht naar
een betekenisvolle reflectie en dialoog die een belangrijke plaats
kunnen innemen in de opleiding HJO en die tegelijkertijd een
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voedingsbron kunnen zijn voor een bijdrage aan nieuwe modus 3
kennis, nieuwe elementen die een startpunt kunnen zijn voor de
vormgeving van de preventive-law-beweging aan de Nederlandse
juridische opleidingen.
De traditionele technische rechtsvinding schenkt relatief weinig
aandacht aan de spanningen tussen de omgang met de technische
en morele kanten van het beroep, als voortdurende zoektocht naar
de fijn-afstemming tussen het rechtssysteem en de mens, tussen
het belang van het recht en het belang van de cliënt, tussen het
rechtssysteem en het maatschappelijk domein waarin de jurist
functioneert.701 Ons appel op reflectie en dialoog vraagt om het
articuleren van de morele zingeving op de verschillende elementen
in het optreden van de op te leiden professionals. Het gaat om
het systematisch verankeren van deze reflectie in de opleiding; om
studenten te leren hun kennis in technisch instrumenteel juridisch
opzicht goed te beheersen en tegelijkertijd in moreel opzicht na
te denken over wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze de
juridische middelen en vaardigheden moeten inzetten.702 De normatieve professionalisering kan door het articuleren van de elementen uit de preventive-law-beweging in de casus van HJO een
discours creëren, een continue reflectie en zoektocht in de opleiding in het recht verwezenlijken, waarbij het gaat om het betekenis
geven aan de reflectie over het onderzoek naar de mogelijkheden
in het professioneel handelen om te voorkomen dat juridische
problemen ontstaan.703 Dit vereist niet alleen een aanleren van
een voortdurende kritische en reflexieve omgang met de normen
en waarden die het juridisch professioneel handelen en opleiden
mede bepalen, dit vereist ook een houding die gericht is op begrip,
aanpassing en integratie; dat wat Barton de paradigmawijziging in
de juridische opleidingen noemt.704 Het reflecteren op het voorkomen van juridische problemen naast het leren oplossen van juridische problemen, leidde in mijn opleidingspraktijk in Limburg
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tot het nadenken over de implementatie van preventive-law-principes in de opleiding. Studenten moeten leren reflecteren over hoe
de problemen die ze voorgelegd krijgen hadden kunnen worden
voorkomen. Deze reflectie is een noodzakelijk onderdeel van hun
eigen normatieve ontwikkeling in het juridische domein aan Zuyd
Hogeschool. Studenten dragen door middel van deze reflectie bij
aan de realisering van de principes die verwoord zijn in de preventive-law-beweging.705
Zo kan de realisering van preventive-law-principes ook bijdragen aan de theorie en praktijk van normatieve professionalisering.
Hoe wij ons dit voorstellen wil ik hierna uitleggen. Preventive law,
of zoals we het in Limburg hebben genoemd: proactieve rechtspleging,706 blijkt een beweging te zijn die vele reflexieve en dialogische
bijdragen kan genereren. Het is geen panacee, maar een verzameling van inzichten, vragen, luistermomenten, zienswijzen, inzetten
van andere disciplines, emotionele afwegingen, financiële berekeningen etc. die elementen voor normatieve professionalisering van
juristen in hun opleiding kan aanreiken. Bij het oplossen van juridische casus reflecteren studenten op stappen en interventies die
maken dat terugval op typische juridische beroepsinterventies niet
nodig blijkt te zijn. Daarvoor is een brede creatieve crossprofessionele openheid van belang, naast het reflecteren op de eigen normen, de normen en waarden van de ander, de context, het proces,
de vragen uit de samenleving en de techniek van het werk. Daartoe
geeft de inspiratie van de preventive-law-beweging zoals ik die in
hoofdstuk 4 heb beschreven, voldoende mogelijkheden. Het na705
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Geïnspireerd op Van Ewijk 2013b, p. 85.
In mijn lectorale rede uit 2013, pp. 38-39, wordt het uitgangspunt
voor de curriculumwijziging als proactieve rechtspleging als volgt omschreven: “Proactieve rechtspleging is rechtspleging, juridische beroepsuitoefening gericht op een duurzame juridische dienstverlening. In de
proactieve rechtspleging staan vertrouwen, samenwerken en doelgericht
handelen centraal. Het is een wijze van rechtsbeoefening die haaks staat
op het traditionele reactieve juridische denken, waarin uiteenlopende
analyses, regeltoepassing en strategische machtsinterventies centraal
staan. Juist de menselijke verhoudingen en het doel van de organisatie,
of de mensen die de juridische diensten inschakelen moeten uitgangspunt vormen van de juridische interventie.”
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denken over deze vragen en de mogelijke antwoorden legt de vele
mogelijkheden bloot binnen een normatieve context van de juridische beroepsbeoefenaar. Preventive law geeft geen blauwdrukken
of oplossingen, maar schetst een houding, vaardigheden, morele
noties, stelt vragen zoals die in hoofdstuk 4 zijn opgenomen, die
aanzetten tot normatieve reflectie, tot dialoog, vragen die leerzaam
kunnen zijn: Wat moet ik doen en in welke vorm moet ik dat doen
om escalatie te voorkomen en cliënten, organisatie en samenleving
in de voorliggende casus optimaal te bedienen? Daarbij komen de
eigen mogelijkheden en de eigen keuzes van de (aanstaande) professionals vanuit de op preventie gerichte morele horizon van hun
beroepsperspectief, op de voorgrond te staan. De concrete invulling daarvan kan variëren van emotionele ondersteuning, luisteren, kritische financiële analyses, meedenken met bedrijfsplannen,
tot het correct opstellen van een modelovereenkomst of een aanbesteding-beslisboom voor kleine ondernemers. Door deze open
methode van op preventive law gebaseerde reflectie te gebruiken,
vormt zich idealiter een humuslaag van anekdotes, voorbeelden,
best practices, verhalen en tacit knowledge, er vormt zich een kennisbasis van voorkomen van juridische problemen, die voortkomt
uit en bijdraagt aan normatieve professionalisering, zoals in hoofdstuk 3 is besproken in relatie tot niet juridische disciplines waar
normatieve professionalisering al verder is ontwikkeld.
Als preventive law, of proactieve rechtspleging, wordt gevolgd
kan de student een beroepshouding ontwikkelen waarin de dialoog
tussen professionals van allerlei pluimage, wetenschappers, beleidsmakers, burgers en cliënten centraal staat. Hier kan zich dan een
richtinggevende en zingevende maatschappelijke inbedding vormen
van het normatief professioneel handelen van de afgestudeerde jurist die zich richt op het voorkomen van juridische problemen.
Dit alles leidt tot reductie van het aantal juridische interventies en
rechtszaken en in het licht van de morele horizon van een rechtvaardiger samenleving kan het bijdragen aan het dejuridiseren.707
De ervaringen en inzichten vanuit onze Limburgse ‘werkplaats’
kunnen wellicht anderen die zich bezighouden met juridisch op707

Manschot 2010.
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leiden inspireren tot een vergelijkbare impuls of schuring tegen de
hoofdstroom in. De principes van de preventive-law-beweging bij
HJO gaan uit van de benadering van de mens als moreel actor en
niet perse als cliënt, en kunnen zo bijdragen aan de humanisering
van het recht en de morele horizon van de optimalisering van de
rechtvaardigheid in de democratische rechtsstaat.708 Hoe we dit
concreet hebben vorm gegeven bij HJO in Limburg wordt beschreven in de volgende paragraaf.
5.4. De curriculumherziening bij HJO, normatieve professionalisering in de praktijk
In 2012 is, zoals eerder gezegd, door het managementteam van
HJO een nieuwe koers ingezet waarbij de oude opleidingsstructuur werd verlaten. De oude opleiding kwam voort uit de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en is in 2006 omgezet
naar Hogere Juridische Opleiding met vier uitstroomprofielen:
Algemeen Juridisch, Sociaal Juridisch, Doorstroom (route naar de
universiteit) en Vrij keuze. De reden dat de opleiding niet gekozen heeft voor de hbo-rechten variant is gelegen in het feit dat
er een toenmalig landelijk maximum was gesteld aan het aantal
hbo-rechten opleidingen. Deze immers gaven, op basis van het
advies van de commissie Hoekstra via een Algemene Maatregel
van Bestuur, toegang tot de schakelzone van 60 EC en daarmee
indirect tot een universitaire studie die het civiel effect (en dus de
toegang tot de toga beroepen) garandeerde.709
HJO was een algemeen juridische opleiding met sterke sociaal agogische inslag. In 2012 werd na de accreditatieronde besloten tot
een verzwaring van het juridisch gehalte van de opleiding ten koste
van het sociale en communicatieve deel, maar ook werd besloten
tot een koerswijziging ten aanzien van de kern van de opleiding.
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Dit wordt heel concreet uitgewerkt door Veugelers. Veugelers 2003.
Geelen, p.6. en Hupperetz 2008, alsook het landelijk opleidingsprofiel
hbo-rechten uit 2012 zie bijvoorbeeld het op 5 september 2015 geraadpleegde: www.ou.nl/Docs/OJH/uitvoeringsregeling 2012-2013b.
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Deze verzwaring van het juridische gehalte had te maken met het
tegemoet komen aan de eisen die het accreditatiepanel stelde na
haar bezoek. Bovendien zal bij de toekomstige clustervisitatie de
opleiding gevisiteerd worden en gepeerreviewed worden met 5 collega hbo-rechten opleidingen. Dit was voldoende reden het juridisch gehalte aan te passen aan de eisen die ook aan de hbo-rechten
opleidingen worden gesteld. Concreet is dit uitgewerkt in onder
andere het verzwaren van het juristenteam en explicieter de juridische merites van eindwerkstukken te controleren.
De koerswijziging ten aanzien van de kern bestond uit twee elementen. Allereerst werd besloten het traditionele beeld van de
opleiding in disciplines los te laten, dus niet meer vakgericht te
doceren. Bijvoorbeeld geen strafrecht, burgerlijk recht, staatsrecht
en/of omgevingsrecht meer als losstaande vakken. HJO koos voor
een aanpak in contextuele zin in leertaken, door te spreken over
burgerschap, wonen, werken en ondernemen in de Euregio et cetera. Hierin zijn uiteraard de vakken zoals die traditioneel aan juridische opleidingen worden gegeven versleuteld.710
Daarbij werd gewaarborgd dat zowel de hbo-competenties als
de specifieke domeincompetentie voldoende werden afgedekt
door het onderwijsprogramma. In de bijlage is het hier relevante
domeinschema weergegeven.711De essentie van de curriculumherziening na de accreditatie lag echter niet alleen in het afdekken van
alle hbo- en domeincompetenties, maar eveneens in het ruimte geven aan de mogelijkheid tot reflectie op het voorkomen van juridische problemen. Daartoe was HJO als opleiding op zoek naar een
duidelijk beroepsbeeld, een beroepsbeeld dat zowel uniek en onderscheidend was, als herkenbaar voor het (Limburgse) werkveld.
Bovendien moest dit beroepsbeeld eveneens toekomstbestendig
zijn, opdat de opleiding de komende cycli van beoordelingen goed
kon doorstaan. Een verdere professionalisering van de HJO-jurist
stond daarbij centraal, vooral omdat de Hogeschool vond dat HJO
een eindopleiding is gericht op de beroepspraktijk.712 Het lande710
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lijk als problematisch gezien element dat aan de hbo-opleidingen
in het juridische domein kleeft is dat een zeer groot deel van de
afgestudeerden doorstudeert aan de universitaire opleidingen. Het
wordt wel het aantrekkingseffect van de togaberoepen genoemd.713
Hbo-opleidingen zijn eindopleidingen in ons land en dus duidelijk gericht op een beroepsuitoefening waaraan een beroepsbeeld
ten grondslag ligt. Dit was tezamen met de toekomstbestendigheid reden om mijn lectoraat een beroepenveldonderzoek te laten
uitvoeren, dat is gepubliceerd onder de naam: Hogere Juridische
Opleiding, een beeld. Verslag van het (beroepenveld-)onderzoek
naar de Hogere Juridische Opleiding van Zuyd Hogeschool.714
De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Welke eisen worden vanuit het Euregionale beroepenveld van Limburg en omstreken gesteld
aan de opleiding HJO van Zuyd Hogeschool?715 Het onderzoek is
uitgevoerd van juni 2013 tot april 2014 en bestond uit een literatuuronderzoek, een enquête onderzoek onder 610 studenten,
alumni en beroepsbeoefenaren (met een respons van 143), tien
interviews met stakeholders uit de regio en twee landelijke validatiebijeenkomsten met een representatieve vertegenwoordiging van
het beroepenveld van de juridische bachelors.
Hieronder volgen de voor dit proefschrift belangrijkste conclusies
uit bovengenoemd onderzoek. De HJO-jurist moet voldoende
brede kennis hebben van het recht, sterk zijn in diagnosticeren
en adviseren en goed zijn dossiers kunnen managen. De opleiding
heeft kansen indien er meer aandacht geschonken wordt aan communicatie, presentatie, sociale ontwikkeling en zelfstandigheidsontwikkeling (leiderschap) van studenten. Meer dan 90% van de
arbeidsplaatsen waarin HJO-juristen komen te werken kiest voor
een proactieve jurist, die vooral gespecialiseerd is in het voorkomen van juridische problemen.716 De validatiebijeenkomsten lie713
714
715
716

De Rooij 2012, p. 125 e.v.
Geelen, Groenendal, Janssen en Van de Luytgaarden 2014.
Geelen, p. 9 en Spoormans 1999.
Dit zijn vooral de plaatsen waar niet in de schaduw van de wo-jurist
wordt gewerkt. We spreken over het niet traditionele juridische werkveld, Geelen, p. 37.
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ten een nog duidelijker keuze zien voor preventie. Vooral door de
Euregionale context kan de winst in de beroepsuitoefening in het
preventieve liggen. Preventive law als bindende factor tussen de
nationale rechtsstelsels van België, Duitsland en Nederland, werd
als meerwaarde gezien. Juist omdat door het nationalisme dat aan
rechtssystemen ten grondslag ligt, alleen in het voortraject de samenwerking zou kunnen worden gevonden.717
Het beroepenveldonderzoek liet derhalve een duidelijke voorkeur
zien voor voorkomen van juridische problematiek en de opleiding
heeft daar dan ook uitdrukkelijk voor gekozen door Voorkomen en
oplossen van juridische problemen als uitgangspunt voor de gehele
curriculumherziening te nemen.
De praktijk van de onderwijshervorming is echter weerbarstiger
dan de theorie. Het bleek makkelijk gezegd dat voorkomen een
kernuitgangspunt is in iedere onderwijsmodule, maar hoe geven
we dat vorm? Juristen zijn, net als waarschijnlijk alle professionals,
geneigd zich vast te klampen aan de inhoud van hun vak. Dat geldt
zeker voor docenten die al jaren hun eigen specialisme uitdragen.
De onderwijsherziening kreeg vorm in werkgroepen die Onderwijsleerperiodes (OLP’s) moesten voorbereiden onder leiding van
een onderwijskundige van de Universiteit Maastricht.718 De visie
is gebaseerd op het innovatief ontwerpmodel van Van Merrienboer
en is als volgt in een intern document verwoord:

717
718

Geelen, pp. 38-39.
Drs. Wilma Huveneers heeft dit project geleid.
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- intern document ‘Medio maart 2013 is de opleiding begonnen met het ontwikkelen
van een hernieuwd onderwijsprogramma. Daarbij wordt wederom
het competentie gestuurd leren centraal gesteld. Sterker, er wordt
krachtig ingespeeld op trends in het Nederlands onderwijs zoals:
meer aandacht voor de ontwikkeling van professionele competenties, transfer van het geleerde naar nieuwe situaties en nieuwe
problemen, en de ontwikkeling van generieke competenties die
belangrijk zijn om een leven lang te blijven leren. Het innovatief
ontwerpmodel van Van Merrienboer (20131, 20112, 20023) staat
hierbij centraal. Dit vier-componenten instructieontwerpmodel’
(of 4 C-ID, van Four Component Instructional Design) draagt bij
aan het inspelen op deze trends.
Het model is opgebouwd uit vier componenten: (1) leertaken),
(2) ondersteunende informatie, (3) procedurele informatie en (4)
deeltaakoefening.
1. Competentie gestuurd leren kan in dit ontwerp gezien worden
als een equivalent van het werken aan ‘de professionele bekwaamheid’ of ‘een complexe taak’ die in het HJO curriculum
centraal staat, te weten: ‘het voorkomen en oplossen van juridische problemen’.
Afgeleid van deze complexe taak zijn ‘leertaken’ gedefinieerd.
Deze vormen de ruggengraat van het onderwijs. Leertaken
zijn realistische, aan de beroepspraktijk ontleende situaties die
altijd gekoppeld zijn aan een geïntegreerde verzameling leerdoelen en een beroep doen op zowel kennis-, vaardigheids- als
houdingsaspecten c.q. competenties. Zij worden in de vorm
van opdrachten, cases, problemen, taken of projecten aan stu1
2
3

Van Merrienboer, J. J.G., Kirschner, P.A., (2013), Ten steps to complex
learning, a systematic approach to four-component instructional design.
New York and London: Routledge, Taylor & Francis group.
Hoogveld, J., Jannsen-Noordman, A., Van Merrienboer, J. (2011). Innovatief onderwijs in de praktijk, toepassing van het 4C-ID-model. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers.
Janssen- Noordman, A.M.B., Van Merrienboer, J. J.G., (2002). Innovatief onderwijs ontwerpen. Via leertaken naar complexe vaardigheden.
Groningen: Wolters-Noordhoff.
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- intern document denten aangeboden. Alle essentiële aspecten van de complexe
taak zijn in combinatie en coördinatie met elkaar in een leertaak vertegenwoordigd.
2. De ondersteunende informatie is de informatie die behulpzaam kan zijn bij het werken aan niet-routine aspecten van
leertaken. Het gaat daarbij om taakaspecten waarbij problemen
oplossen, redeneren of beslissen noodzakelijk is. De ondersteunende informatie kan ook als ‘de theorie‘ worden omschreven
(tekstboeken, colleges, ect). De ondersteunende informatie is
per ‘taakklasse’ of leereenheid geordend en relevant voor alle
leertaken die deel uitmaken van deze leereenheid. Een leereenheid bevat leertaken met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.
Deze leertaken zijn equivalent omdat zij allemaal op eenzelfde
kennisbasis berusten. De leereenheden in het HJO curriculum
worden geordend van eenvoudige naar complex.
3. De procedurele informatie bestaat uit informatie die vereist
is om routine aspecten van leertaken uit te voeren en te leren
uitvoeren. Het bestaat uit procedures en regels die de juiste
uitvoering van de routine beschrijven. Deze informatie wordt
ook wel ‘just-in-time’ informatie genoemd, omdat die pas
aangeboden wordt tijdens een specifieke leertaak. Het heeft
meestal de vorm van stap-voor-stap- instructies die door de
docent of door een gebruikershandleiding aan een student gegeven wordt. De docent kijkt over de schouder mee bij deze
informatie en verschaft de student instructie en correctieve
feedback op precies het moment dat de student deze nodig
heeft om de taak correct uit te voeren.
4. De deeltaakoefening verwijst naar het afzonderlijk trainen van
die routineaspecten van een complexe vaardigheid waarvoor
een hoog niveau van automatisering gewenst of vereist is. De
student kan dit vaak zelfstandig doen.
De complexe taak: ‘het voorkomen en oplossen van juridische problemen’ en alle daarbij behorende samenhangende vaardigheden
zijn in de zogenaamde vaardighedenhiërarchie oftewel competentiemap in kaart gebracht.4 De hiërarchie geeft een toetskader
4

Zie pagina 219.
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- intern document over wat de student aan het eind van de opleiding, maar ook per
onderwijsleereenheid, moet kennen en kunnen. De vier belangrijkste deelvaardigheden dan wel competenties zijn onderzoeken,
diagnosticeren, beslissen en handelen.
(…….)
Bij de invulling van het onderwijsprofiel van HJO is nadere uitwerking gegeven aan de Zuyd onderwijsvisie. Deze visie bestaat
uit drie uitgangspunten, t.w. (1) een praktijkgerichte leeromgeving, (2) onderwijs dat verbonden is met onderzoek en (3) leren
in ‘communities’.
In een praktijkgerichte leeromgeving staat in het curriculum de
praktijk centraal; studenten passen de verworven kennis en vaardigheden in interactie met de beroepspraktijk rechtstreeks toe en
de praktijk is direct betrokken bij de inrichting van het onderwijs.
In deze setting wordt ook onderwijs en praktijkonderzoek met
elkaar verbonden, teneinde de nieuwsgierigheid en onderzoekende/reflecterend houding bij studenten te stimuleren en de markt
te ondersteunen. Op deze wijze worden studenten gestimuleerd
in hen ontwikkeling tot initiërende en innovatieve beroepsbeoefenaars, en maakt de markt kennis met hetgeen de HJO-er/ Zuyd
voor hen kan betekenen. En tenslotte wordt gestreefd naar het
inrichten van een leeromgeving waarin studenten zich verbonden
voelen met de leergemeenschap van hun opleiding, waar ze mede
verantwoordelijk voor zijn en die hen introduceert in en optimaal
voorbereidt op de professionele cultuur van de beroepspraktijk.
De inrichting van facultatieve bijeenkomsten die de actualiteit bespreken en de ontwikkelingen van praktijkgerichte communities
waarin studenten leren van en met elkaar in bedrijfssimulaties en
real life zijn enkele voorbeelden van wat HJO/Zuyd verstaat onder
leergemeenschap.
Daarnaast is bij het samenstellen van het programma rekenschap
gegeven van de hbo-bachelor standaard. Deze standaard, in 2010
vastgesteld door Vereniging Hogescholen, vormt het richtpunt
voor de ontwikkeling van opleidingsprofielen en daarmee voor de
uitwerking van de eigen eindkwalificaties. Betreffende standaard
bevat de kern van het hbo-bachelor niveau en is als het ware een
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- intern document incorporatie van de Dublin-discriptoren en de criteria van het accreditatiekader. Concreet houdt dit in dat studenten:
- Een gedegen theoretische basis verkrijgen,
- Het onderzoekend/reflecterend vermogen verwerven dat hen
in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van
het beroep,
- Over voldoende professioneel vakmanschap beschikken,
- De beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen
die past bij een verantwoordelijke professional.
De hbo-standaard en Zuyd visie vertonen overlap en liggen in elkaars verlengde. Zuyd is actief in het verknopen van de beroepspraktijk met de opleiding, door gastlessen en participatie in onderzoek. In het laatste treffen studenten en werkveld elkaar onder
leiding van (ervaren) onderzoekers die praktijkgericht en in die zin
dienstverlenend werken.
Het curriculum is dus opgebouwd uit grotere leereenheden waarin de studenten zich in leergemeenschappen van meet af aan een
onderzoekende/reflecterende houding moeten aanmeten, verantwoordelijkheid dienen te nemen en zich moeten voorbereiden
en oriënteren op de beroepspraktijk. Bij het uitschrijven van de
leereenheden zijn vertegenwoordigers uit de praktijk betrokken
alsmede ouderejaarsstudenten. De studentparticipatie wordt gestimuleerd, niet alleen door deelname aan de opleidingscommissie,
maar ook door inzet bij de onderwijsontwikkeling. De wisselwerking tussen praktijk en opleiding wordt verder uitgebouwd, door
uitwisseling tijdens studiedagen, praktijkonderzoek in samenwerkingsverband, gastcolleges, overleg met de werkveldcommissie en contacten tijdens stages. Het verkrijgen van een gedegen
theoretische basis (waarbij de Body of Knowledge en Skills bewaakt wordt) is een onderdeel van het verwerven van professioneel vakmanschap, waarin ook het aanleren van (communicatieve)
vaardigheden en een toenemend maatschappelijk bewustzijn en
verantwoordelijkheidsgevoel vanzelfsprekende componenten zijn,
zoals ook te zien is in de vaardighedenhiërarchie.
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- intern document Vanuit het onderwijs is er daarbij voorts een sterke oriëntatie
op de bedrijvigheid in de directe omgeving. Verreweg de meeste
HJO-studenten zijn afkomstig uit de regio midden- en zuid Limburg. Na afstuderen geven ze de voorkeur aan een baan in diezelfde regio. De werkgelegenheid en demografische ontwikkeling doet
hen tegenwoordig noodgedwongen anders besluiten. Dit terwijl
de regio gebaat is bij een behoud van de hoogopgeleiden.
De opleiding wil gericht een bijdrage leveren aan afstemming
van vraag en behoefte vanuit de markt en een daarop afgestemd
aanbod, zonder de brede inzetbaarheid van de professional elders
daarbij uit het oog te verliezen.5

5

Ontleend aan Visiedocument HJO, opleidings- en beroepsprofiel, A.
Heuts, D. Lodewijks P. van Lierop, L. Lieverse, Sittard 2014 intern document.
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7. Beoordelen – binnen de eigen expertise die op bepaalde
gebieden is verworven – van uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek op hun toepasbaarheid en ze vertalen in een advies voor implementatie.

6. Signaleren van effecten van (nieuwe) wet- en regelgeving
voor klanten en de eigen organisatie en voorstellen van
verbeteringen in de werkprocessen of het beleid van de
organisatie.
7

7

6

7

7

7

6

5

5

5. Selecteren en analyseren van externe informatie op juridische en maatschappelijke relevantie.

5

4

4

4. Coördineren van werkprocessen binnen de organisatie en
het daarbij bewaken van juridische en bestuurlijke procedures en termijnen.

2

1

3

1

7

6

5

1

7

6

5

4

3

2

1

7

5

4

3

2

1

OLP OLP OLP OLP OLP
4
5
6
7
8

3

3

1

OLP
3

3. Onderhandelen en bemiddelen in een geschil of conflict
om tot een oplossing te komen.

5

OLP
2

2

5

OLP
1

2. Behartigen van de juridische belangen van klanten en
opdrachtgevers en het verlenen van rechtsbijstand.

1. Adviseren van klanten en opdrachtgevers bij juridische
vragen en problemen.

Domeincompetenties

- intern document -

Het bovenstaande is de integrale visie van de opleiding op de
herziening van het onderwijs waarin voorkomen en oplossen van
juridische problemen een gelijkwaardige positie innemen in de
complexe leertaak. Deze bestaat uit leertaken, ondersteunende
informatie, procedurele informatie en deeltaakoefeningen; alles is
gericht op het aanleren van de professionele competenties.
De voor mijn onderzoek essentiële elementen die daarin naar voren komen zijn: onderzoekende/reflecterende houding, professioneel vakmanschap en leergemeenschap.
Het zijn precies die elementen die het preventieve deel, het
proactieve rechtsplegingsonderdeel dat ziet op het voorkomen van
geschillen, moeten gaan voeden.
In het vier-componenten-instructiemodel echter schuilt wel een
belangrijke hobbel. Het model lijkt zo dichtgetimmerd dat er weinig ruimte overblijft voor reflectie en dialoog.
Hier is de spanning voelbaar tussen enerzijds de bestaande
structuren van de onderwijswereld en de systeemvereisten aan een
bacheloropleiding en anderzijds de behoefte die we hebben op basis van de curriculuminnovatie en onze eigen preventive-law-inspiratie om een vernieuwing in het teken van reflectie en dialoog
neer te zetten.
Juist door de preventive-law-principes te articuleren, scheppen we
ruimte voor het lerenderwijs ontwikkelen van een beroepshouding
van studenten, waarbij de schuring en het debat over het voorkomen van juridische problemen mogelijk blijft. Studenten maken immers deel uit van een door de Hogeschool gestimuleerde
leergemeenschap, die praktijkgericht is en waarin het community-denken een wezenlijk onderdeel is van hoe studenten leren. Het
community-denken is een vorm van leren, waarbij centraal staat
dat studenten met elkaar met de vragen van het vak bezig zijn (de
moeilijke vragen, de trage vragen). Door onderlinge uitwisseling
van oplossingen, gedachten, afwegingen en reflecties vindt verdieping plaats. Daarnaast hebben de studenten een eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken en individueel en met elkaar te
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reflecteren op hetgeen ze door de opleiding aangereikt krijgen.719
Wezenlijk is derhalve dat ze gezamenlijk en individueel onderzoeken, nadenken en bediscussiëren wat een ideale juridische oplossing is voor een probleem, maar vooral dat ze nadenken over de
vraag: hoe had dit juridisch probleem voorkomen kunnen worden?
Bij de afweging die juridische studenten maken om de preventievragen te beantwoorden, speelt normativiteit op vier niveaus een
belangrijke rol. Allereerst zijn de normen en waarden van de beroepsgroep van belang; juridische studenten leren allereerst zich te
houden aan de wet, het recht en hun beroepscodes. Voorts moeten
zij de normen en waarden van de samenleving aanleren, zoals bijvoorbeeld rechtsgelijkheid, democratische principes, eerlijkheid,
rechtvaardigheid. Ten derde zijn hun persoonlijk normen en waarden van belang; wil de student zich bijvoorbeeld vooral inzetten
voor correcte rechtsverschaffing, of wil hij vooral een probleemoplosser zijn; acht hij de relatie met de cliënt het hoogst of de correcte
uitleg van een bepaald juridisch leerstuk of wil hij vooral aanleren
juridische problemen te voorkomen.720 Ten vierde heeft de student
van doen met de normen en waarden van de organisatie, waar hij
studeert.721 Hij moet bijvoorbeeld bepaalde studiepunten halen en
zich houden aan omgangscodes.
Van den Ende geeft aan dat bij de vier niveaus van normatieve
afweging (zeker indien deze beoefend worden vanuit de elementen begrip, aanpassing en integratie zoals in de paradigmawijziging door Barton wordt voorgesteld722) een aantal basisvoorwaarden geldt van waaruit men moet werken.723 Het is eerst
van belang aandacht te besteden aan goede randvoorwaarden in
termen van inhoudelijke en wetenschappelijke ‘voeding’. Men
moet op de hoogte zijn van de ‘state-of-the-art’ van het recht en
de toepassing daarvan. Daar is ons onderwijs traditioneel op ge719
720
721
722
723

Dit lijkt op wat Spoormans student centered learning noemt, Spoormans
1999, pp. 5 en 11.
Van den Ende, 2011, p. 65.
Analoog aan Van den Ende, 2011, pp. 44-49.
Barton 2009, pp. 22, 27 en 156, zie ook hoofdstuk 4.
Van den Ende, 2011, p. 65.
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richt. Ten tweede moet er ruimte zijn om met collega-studenten
of andere gelijkgestemden een voortdurende dialoog te voeren
over wat goed is, zonder er van uit te gaan dat dit zodanig gedefinieerd kan worden dat iedereen dezelfde connotatie heeft
bij de betrokken normen en waarden. Het gaat om de voeding
die de dialoog geeft bij de afweging die de juridisch studenten
leren te maken. Dit wordt bij HJO geconcretiseerd door vooral
de vragen naar het voorkomen centraal te stellen in de complexe leertaak en daar in iedere onderwijssituatie systematisch
aandacht aan te geven. Tenslotte moet er ruimte zijn om als lerende professional in wording je zorgen, twijfels, onzekerheden
en (innerlijke) tegenstrijdigheden op tafel te leggen.724Daarvoor
is in de deeltaakoefening ruimte die wordt vormgegeven in de
leergemeenschap.
Deze basisvoorwaarden geven we vorm in onze onderwijsvernieuwing, omdat zo de normatieve professionalisering ontwikkeld zal
kunnen worden. Studenten leren de spanning tussen presentie en
interventie, tussen nabijheid en distantie voelen en leren daarmee
om te gaan.725 De spanning tussen de eisen die het vak stelt en de
eisen die in de werkelijkheid worden gesteld. Voor het juridisch
domein zijn dit de eisen van het recht en de eisen van de cliënt, of
nog specifieker: de eisen van de rationeel juridische perceptie van
de werkelijkheid en het innerlijke morele kompas van de jurist
zelf. In die spanning moeten studenten het vak en de normatieve
professionaliteit leren te ontwikkelen, dat is normatieve professionalisering.
De omschrijving van een goed jurist waarmee ik in het eerste
hoofdstuk van dit onderzoek begon, is dus niet ‘iemand die het
nooit zeker weet, maar wel doet alsof ’, zoals Tillema schreef.726
Nee, een goed jurist is iemand die het nooit zeker weet, maar dat
aangrijpt om te reflecteren op zijn optreden en daarmee morele
waarden, de mens in het recht, de preventie van juridische pro724
725
726

Van den Ende 2011, pp. 66-69.
Van den Ende 2011, p. 98.
Zie de inleiding bij hoofdstuk 1.
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blematisering en lange termijndoelen bedient. Er is geen vastgestelde norm om juridische problemen te voorkomen of om goed
juridisch werk te leveren; het dialogische zoeken daarnaar en het
aangaan van leerzame wrijving is essentieel.
5.5. Wat betekent dit concreet?
De opleiding heeft, zoals eerder gezegd, gekozen voor het innovatief ontwerpmodel van Van Merrienboer, waarbij reflectie essentieel is. Studenten wordt aangeleerd na te denken over de beantwoording van juridische vragen en vragen naar het voorkomen
van juridische problemen. Iedere juridische student bij HJO kan
daarbij gebruikmaken van de navolgende vragen om de reflectie
scherp te houden:
- Welke leidraad houd ik vast ten aanzien van mijn gedrag, om
te komen tot een optimaal resultaat? Ben ik bijvoorbeeld meegaand en aanpassend, of contra-positioneel en vechtend?727
- Welke competenties zijn voor mij leidend in de voorliggende
vraag? Hierbij gaat het om het afwegen van de pure juridische
vak techniek en bijvoorbeeld preventieve of intermenselijke
vaardigheden of combinaties daarvan.
- Welke overtuiging speelt voor mij de predominante rol? Ga ik
uit van mijn gelijk, is er sprake van een bemiddelende positie,
of bedien ik metabeginselen die horen bij een rechtvaardiger
samenleving?
- Waardoor laat ik me innerlijk leiden? Welke vorm van zelfleiderschap stel ik centraal?
Over dit laatste is nog wel het een en ander te zeggen. Juristen
die een standpunt kunnen innemen, niet alleen omdat hun juridische kennis dit ingeeft, maar vooral ook omdat dat standpunt
gedragen wordt door hun innerlijke overtuiging dat het recht in
casu zo moet zijn, zitten in het veld van het innerlijk professioneel leiderschap. Anders gezegd: het zijn juristen die naar hun
waarden leven; juristen die hun normatieve uitgangspunten en
727

Korthagen en Vasalos geven elementen hiervan aan in hun kernreflectiemethodiek.
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hun normatieve keuzes goed kunnen verantwoorden. Waar het
om gaat, is een oprechte houding, waarmee wordt aangegeven
dat de jurist in staat is zijn eigen morele en vaktechnische kompas te volgen bij de juridische taken die hij uitoefent.728 Het gaat
dan om de normatieve reflectie op de eigen waarden. Innerlijk
leiderschap als een combinatie van kennis, vaardigheden en inzicht op een breed gebied en daarover continue reflecteren. Een
combinatie van levenservaring, ontwikkelde tacit knowledge,
algemene en maatschappelijk culturele ontwikkeling met een
gedegen kennis van het recht en goede juridische vaardigheden.
Dat is wat we studenten concreet willen aanleren door hen te
laten nadenken over juridische oplossingen, maar vooral door
hen te laten nadenken over het voorkomen van juridische problemen. Hoe ze deze kennis vergaren toetsen we niet. We laten
hen nadenken, overleggen, discussiëren, en zo voort, in de veronderstelling dat dit uiteindelijk zal bijdragen aan hun normatieve professionalisering.
Juist in deze tijd, waarin op juristen een intensiever en meer
omvattend beroep gedaan wordt dan in het verleden, waarin
juristen vaak als autoriteitsvervangers werden geraadpleegd, is
het aanleren van innerlijk leiderschap voor juridische studenten een onontkoombaar gegeven. Zij worden immers mede
gezichtsbepalers van de samenleving. Dit legt op hun oordeelsvorming en besluitvorming een grote ethische en normatieve
verantwoordelijkheid.729 Innerlijk leiderschap730 is voor ons
728

729

730

Vergelijk Hartendorps analyse van de Aristotelische praktische en handelingsgerichte kennis: technê en phronesis, waarbij de persoonlijke
kwaliteit en het vermogen van de jurist voorop staat om tot een totale en
integrale oordeelsvorming te komen. Hartendorp, 2008, p. 167-171.
‘In het recht staat de mens en de persoonlijkheid van de rechtsbeoefenaar centraal. Juristen moeten vooral een stevige persoonlijkheid hebben
en weten dat ze voor de maatschappij werken die hen even zo gemakkelijk weer uit kan kotsen.’ Mr. H. Brouwer voorzitter van het College van
procureurs-generaal 18 januari 2011.
Het is de vraag wat onder (innerlijk) leiderschap verstaan mag worden.
Innerlijk leiderschap kenmerkt zich volgens Bolman en Deal, door ‘multiframe thinking and commitment to both durable values and elastic
strategy’, p. 433. De al eerder geciteerde socioloog Sennett vergelijkt in- 224 -

bij HJO in die zin een essentieel onderdeel van de normatieve
professionalisering.
Wat levert dit nu concreet op? De inrichting van het onderwijs
geeft voorwaarden voor studenten en docenten om op horizontale basis met elkaar te schuren, te wrijven in hun opvattingen
over het voorkomen van juridische problemen. Dit wordt zoals
eerder aangeduid door Kunneman leerzame wrijving genoemd.731
Die wrijving is zowel louterend als normstellend en komt voort
uit de morele noodzaak voor normatieve professionalisering in het
juridisch domein. Goed juridisch werk kan systematisch gestalte
krijgen, door de dialoog te starten en de klemmende vragen naar
het voorkomen van juridische problemen proberen te beantwoorden. De aanleiding daarvoor bij HJO was het nadenken over het
implementeren van de proactieve rechtspleging als aanzet tot normatieve professionalisering in een juridische hbo-opleiding.732

731
732

nerlijk leiderschap met craftsmanship, waarbij het vooral gaat om ‘skills
that mature’ (2008, p. 295). Juist de kennis die het juridisch domein te
boven gaat is een wezenlijk onderdeel van het innerlijk leiderschap, zou
je in de lijn van zijn denken kunnen zeggen. Deze kennis wordt door
Kil oneerbiedig als scharrelkennis aangeduid, daar waar het berust op
incidenteel en informeel vergaarde kennis, p. 173. Het idee van innerlijk
leiderschap heeft voor mij vooral echter een praktische pointe. De combinatie van kennis, vaardigheden en competenties moet de professional,
de jurist, in staat stellen voldoende bagage en stevigheid te ontwikkelen
om te komen tot een systematische reflectie en verankering van en over
normatieve oordeelsvorming en verantwoording. Het gaat om een verdieping van zijn waardenkader die hem in staat stelt antwoord te geven
op vragen die vanuit mensen, organisaties en de maatschappij op hem
afkomen. Dat betekent dat de jurist zijn professionele bagage zal moeten
vullen met anders dan juridische kennis en vaardigheden. Nu het beroep
op juristen groter, frequenter en diepgaander wordt, lijkt het absoluut
onvoldoende om terug te kunnen vallen op casus-analyse, wetsinterpretatie en rechtsvinding (de traditionele juridische probleemanalyse en
oplossingsmethodiek), zo constateert ook Apistola, pp. 191 en 288-292.
Kunneman 2010, Kunneman 2012, p. 134, Kunneman 2013, par. 5 en
verder, Nap 2012, p. 237.
De Australische hoogleraar King spreekt in een vergelijkbaar geval over
emotionally intelligent justice: ‘justice in perceiving, understanding and managing emotions which are important processes in problemsolving and in job
performance, particularly in the helping professions and service industries,
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Een van de vragen van dit onderzoek naar inzichten en aanwijzingen voor het beter voorbereiden van studenten aan juridische
opleidingen op een verantwoorde omgang met normatieve vragen
in hun toekomstige beroepspraktijk, is verduidelijkt met deze vernieuwende casus van HJO aan Zuyd Hogeschool. Het uitgangspunt van preventive law is, althans in de visie van Barton,733 het
traditionele paradigma van rationality, separation en power te vervangen door het preventive-law-paradigma: understanding, integration en accomodation. Dit perspectief is een interne uit het
recht voortkomende inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling
van de proactieve rechtspleging en naar blijkt de aanzet tot normatieve professionalisering in het juridisch opleiden in Limburg. De
poging om reflexieve dialoog van studenten met docenten en van
studenten onderling vorm te geven vanuit de inspiratie van preventive law zal mijns inziens kunnen bijdragen aan het verrijken
van de theorie en praktijk van de normatieve professionalisering
met ervaringen en inzichten uit het juridisch domein. Het zou
kunnen bijdragen aan het vormen van modus 3 kennis: een vorm
van narratieve kennis die niet geformaliseerd kan worden, maar
die we met elkaar als professionals creëren door op plekken der
moeite in gesprek te gaan, door antwoorden te zoeken op trage
vragen, door vanuit inzicht over wat goed en deugdelijk is in een
gegeven situatie ethische en morele richtingwijzers te ontwikkelen
voor vergelijkbare situaties.734
Het is zaak om nader onderzoek te doen om te bezien hoezeer de
normatieve professionalisering zoals in eerste aanzet in Limburg
wordt ontwikkeld, wellicht verder systematisch ontwikkeld kan
worden in de juridische opleidingen in de volle breedte van ons
land. Dit laatste is te zien als een appel naar vervolgonderzoek en
het delen van bevindingen vanuit Limburg met andere juridische
opleidingen. Het is eveneens een appel op het vormen van een
netwerk van opleidingen, sociaal bewogen juristen en reflexieve
beroepsbeoefenaars in het recht, die kennis en inzichten willen de733
734

like lawyering’, p. 1098.
Barton 2009.
Kunneman 2012, pp. 17 en 188.
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len om zo bij te dragen aan de normatieve professionalisering van
het juridisch domein. Een eerste aanzet daartoe is al gedaan in Wenen, op het congres van de International Association for Law and
Mental Health in juli 2015. Voorts is er een samenwerking tussen
het Universitair Centrum Leuven Limburg, in het bijzonder de
opleidingen rechtspraktijk van de Hogeschool Leuven en Hasselt
in België en Zuyd Hogeschool bij de oprichting van de Stichting
European Paralegal Academy in april 2016. Docenten en praktijkjuristen komen in de Stichting bijeen om de post initiële onderwijs
verzorging te organiseren en een Europees netwerk te creëren voor
hbo-juristen. De ideeën van de preventive-law-beweging geconcretiseerd in bijvoorbeeld een voornemen om een Client Counseling Competition op te zetten, zijn door Zuyd ingebracht in deze
Stichting. Het zijn kleine beginnetjes voor het maken van een (internationaal) netwerk waarbij verder gewerkt wordt vanuit de visie
van dit onderzoek.
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6. Slotbeschouwing

In dit onderzoek heb ik als bijdrage aan transprofessionele kennisontwikkeling een aanzet tot normatieve professionalisering in
het domein van het recht beschreven, velden die elkaar tot dit
onderzoek nauwelijks beroerden. Ik neem in dit onderzoek, als
belang-stellend onderzoeker, een expliciete en beargumenteerde
normatieve positie in. De slotbeschouwing gebruik ik voor een
samenvatting van de kernbevindingen.
Uit het eerste deel van dit onderzoek blijkt dat er een veelheid aan
opvattingen, eisen en normen is, die een rol spelen bij het opleiden
van juristen. Men kan daaruit, anders dan de eindtermen op basis
van de Dublin descriptoren suggereren, geen eensluidende conclusie trekken over de juiste invulling van de juridische opleiding. De
conclusie is hooguit dat er veel verschillen in opvattingen zijn over
die invulling. Toch is er wel sprake van een voorkeursrichting. De
juridische studie is vooral een historisch gegroeide leermethode in
het vinden van het recht, met name gericht op de eindtermen en
de kennis van het positieve recht met het oog op het keurmerk van
het civiel effect. Dit keurmerk lijkt in het convenant van 2016 tussen de juridische faculteiten en de togaberoepen dermate van belang te zijn dat de opleiding vooral de focus op het positieve recht
moet houden. Ondanks de vernieuwingskans die de invoering
van het bama-stelsel in ons land bood, is er derhalve van majeure
veranderingen geen sprake. De rechtswetenschap die aangeleerd
wordt in de opleiding was en is vooral gericht op het aanleren van
de rechtsvinding op basis van het positieve recht; weliswaar vanuit
verschillend perspectief, namelijk van metajuridica tot dienstverleningskunde, maar met een eenduidige focus.
Zoals ik heb laten zien kent de juridische opleiding veel impliciete
normativiteit en is er sprake van een verborgen curriculum. Vele
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auteurs zouden liever zien dat elementen daarvan geëxpliciteerd
zouden worden vanwege het leereffect voor de beroepsuitoefening
van de jurist zoals bijvoorbeeld het hiërarchische denken en de
socialisatieprincipes. Ondanks vele pogingen tot structurele vernieuwing van de juridische opleidingen, is de constatering van
de Leidse decaan Stolker illustratief: sinds de vergadering van de
Nederlands Juristen Vereniging in 1931 is ten aanzien van de opleiding weinig veranderd: was er toen een roep om verdieping van
praktische, filosofische en didactische vaardigheden, deze is er nog
steeds.
De diversiteit aan normatieve perspectieven op, en de vele ontwikkelingen in, de juridische opleidingen en wetenschap staan
niet op zich. Vanuit de samenleving komen op juristen diverse en
complexe normatieve vragen af. Ik heb die vragen geordend vanuit twee dominante ontwikkelingen in de westerse samenleving:
juridisering en horizontalisering. Beide ontwikkelingen zijn van
invloed op de juridische opleiding.
Juridisering wordt aan de hand van drie kwalificaties gespecificeerd: in de toename in kwantitatieve zin van het aantal actoren
dat zich met het recht bezighoudt, in de toename van de invloed
van het recht op ons leven en tenslotte in de gedaante van (over-)
regulering. De juridisering is kenmerkend voor de westerse wereld
die, zoals omschreven in de visie van de Amerikaanse rechtssocioloog- en historicus Friedman, horizontaler wordt. De samenleving
is een maatschappij geworden waarin het individu, succes behalen,
netwerken en mobiliteit centraal staan. De gevolgen zijn onder
meer dat autoriteiten verschuiven, dat er sprake is van rechtsvervreemding en dat diezelfde samenleving het recht vermaatschappelijkt. De directe verbinding tussen samenleving en recht is daarmee hechter geworden, het rechtssysteem is geen rustig bezit meer.
Om zijn positie in de samenleving te bepalen heeft de burger recht
nodig als sturingsprincipe; dat geldt zowel in het ‘gewone leven’ als
bij conflictbeslechting. De burger lijkt niet meer zonder het recht
te kunnen. Daarmee neemt het recht in termen van autoriteit een
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prominentere plaats in, dan een eeuw geleden toen autoriteit nog
aan personen en hun functie verbonden was.
De global economy met ontwikkelingen als internationalisering en
europeanisering waardoor de burger door de bomen van het (internationale) recht het juridische bos niet meer kan zien, versterkt
de juridisering. Mensen snappen het doel van regelgeving vaak
niet en/of er is sprake van een gebureaucratiseerde samenleving
die beheerst wordt door regelgeving. Beide ontwikkelingen geven
een niet onverdeeld positief beeld van het recht en de juristen.
Volgens sommige auteurs hebben zelfs juristen zelf het overzicht
van het recht niet meer, ten gevolge van verregaande regulering en
de daarmee verbonden juridische specialisatie. Dit alles noemen
we rechtsvervreemding.
Dat dit gevolgen heeft voor juristen is evident. Op hun beroepsuitoefening en opleiding komt meer druk te staan; de normatieve
vragen die in de geschetste complexiteit op hen afkomen vragen
om verheldering en een verantwoorde omgang. Systematische
normatieve reflectie op hun opleiding en beroepsuitoefening lijkt
daarmee een voor de hand liggend belang. Dit heeft geleid tot de
kernvraag van mijn onderzoek, namelijk of er wegen zijn waarlangs juridische studenten beter kunnen worden opgeleid voor
een verantwoorde omgang met de normatieve vragen die op hen
afkomen.
Het rechtssysteem heeft zich ontwikkeld tot een systeem met
verschillende functies. Het is geen overzichtelijk geheel meer dat
gemakkelijk in een opleiding kan worden gepresenteerd. De conflictbeslechting is een van de primaire functies, maar er zijn andere functies, zoals de redistributieve, de sociaal controlerende, de
regulerende en de instrumentele functie. Omdat het recht voor
diverse functies wordt gebruikt, is het een prangende vraag hoe
we juristen kunnen opleiden om tot goed juridisch handelen te
komen in de omgang met essentiële problemen van mens en samenleving. Hoe kunnen we studenten aan juridische opleidingen beter voorbereiden voor een verantwoorde omgang met de
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complexe normativiteit van hun vak? Zij kunnen zich in het licht
van de normatieve vragen die op hen afkomen niet beperken tot
een technisch-juridische invulling van hun vak. Het zijn professionals die midden in de werking van het recht staan en van wie
een beroepsopvatting gefundeerd in waarden verwacht mag worden; waarden zoals rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid
en solidariteit. De spanning tussen de techniek van het juridische
systeem en de normatieve reflectie op de waarden van de juridische
professional met het oog op werk dat deugt en deugd doet, vragen
om normatieve professionalisering.
De juridische opleidingen concentreren zich traditioneel op de
kwaliteit van het professioneel juridisch handelen. Normatieve
professionalisering betekent dat de kwaliteit expliciet verbonden
wordt met goed werk als normatief kader vanuit de morele horizon van de rechtvaardige samenleving en met het vormgeven aan
reflexieve leerprocessen ten aanzien van de inhoud van goed werk
in specifieke situaties. Het goede doen met gevoel voor verhoudingen en zicht op de diversiteit van de juridische problematiek
krijgt expliciet aandacht vanuit de preventive-law-beweging, waar
de reflectie op preventie wordt gebruikt om goed juridisch werk
te articuleren. De preventive-law-beweging entameert eveneens
de systematische reflectie en de dialoog met de morele horizon
van de rechtvaardige samenleving in het vizier en probeert daarmee juristen zich te laten concentreren op een goede, in ethische
en morele zin, bijdrage aan de democratische rechtsstaat in hun
beroepsuitoefening.
De preventive-law-beweging zet mij als onderzoekende jurist aan
tot eigen reflectie, tot het opzoeken van debat met collegae en het
zoeken naar wegen om juristen op te leiden in het voorkomen van
juridisch ingrijpen. Hoe ruimte te scheppen voor dialogiseren en
nadenken over het voorkomen van juridische problemen en daarmee te leren goed en waardevol juridisch werk af te leveren? Dat
wil zeggen met inzet van kennis en persoonlijke morele hulpbronnen het recht te hanteren in verbinding met de ander. Dit vraagt
als eerste stap een open houding, om het opzoeken van leerzame
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wrijving en het betreden van plekken der moeite, in plaats van
een So Soll es Sein. Het vraagt eveneens een voortdurend nadenken over de maatschappelijke context en de cliënt; ten tweede een
reflectie van de jurist op zichzelf en ten derde een niet eindigende
reflexieve dialoog tussen juristen, burgers, wetenschappers en andere stakeholders. Het vraagt dus om een persoonlijke, zingevende
en reflexieve normativiteit. Daardoor kunnen op dialogische wijze
antwoorden gezocht worden op prangende normatieve vragen. De
jurist kan aan waardigheid en integriteit in zijn opleiding winnen,
als hij vaardig is in het nadenken over zijn vak, streeft naar goed,
waardevol en kundig werk en daarvoor passende hulpbronnen
aangereikt krijgt.
De preventive-law-beweging is, zoals gezegd, een beweging vanuit
het recht zelf die een belangrijke hulpbron biedt om in het recht
gestalte te geven aan normatieve professionalisering, langs twee lijnen:
1. De intra-normatieve professionalisering die focust op de vraag
welke kennis en vaardigheden nodig zijn, om het recht te kunnen gebruiken om juridische problemen te voorkomen naast
en/of in plaats van op de toepassing van regels en codes. Dit
is een tegengeluid tegen de eenzijdige focus op positief recht.
Een voorbeeld is de aanpak in de curriculumvernieuwing in
een juridische opleiding door te focussen op probleemgebieden in plaats van de traditionele positiefrechtelijke vakken.
2. De inter-normatieve professionalisering die aandacht vraagt
voor een dialoog tussen en confrontatie met andere, aangrenzende, disciplines, competenties, medemenselijkheid en vaardigheden in de opleiding van de juristen. Dit is een pleidooi
voor multidisciplinair opleiden. Een voorbeeld hiervan is een
simulatie (zoals Proactivia Business Simulatie) waar studenten
worden uitgedaagd om andere dan juridische disciplines te gebruiken in hun beoogde dienstverlening.
Preventive law wordt door verschillende auteurs omschreven als
een clustering van maatregelen die over de niet-juridische inhoud,
de vaardigheden en de houding van juristen gaan, die de jurist als
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‘added value’ kan worden aangeleerd. De jurist wordt volgens de
preventive-law-beweging gevraagd het perspectief van de individuele rechtsbeoefenaar te wijzigen in een op de context gerichte
juridische professional. Dit vereist voortdurende ontwikkeling,
reflectie en herijking van het vak, het curriculum van de opleiding en de wetenschap, omdat de context voortdurend verandert.
Dat is voor een doorgaans behoudende beroepsgroep een majeure
verandering, omdat ze meer gericht is op de inhoud dan op de
context, meer op de juiste interpretatie van de regels dan op wat
werkt, meer op deugdelijke rechtstoepassing dan op rechtstoepassing die deugd doet. De preventive-law-beweging staat niet voor
de vermindering van de kennis van het recht, maar voor een andere inbedding daarvan. Voor het opleiden van juristen stelt de
preventive-law-beweging de vraag op scherp hoe het perspectief
van deze beweging als bron te gebruiken voor het slaan van een reflexieve brug tussen juridisch opleiden, de eisen die aan juridische
professionals in de buitenwereld worden gesteld en de daarmee
verbonden normatieve vragen. Hierbij spelen inzichten uit andere
dan juridische disciplines en professies een grote rol.
Deze inter-normatieve professionalisering werd vanuit onverwachte hoek gesteund in het voorjaar van 2014 door een vijftal gezaghebbende bestuursvoorzitters van grote advocatenkantoren in ons
land, die een lans braken voor de T-shaped lawyer. De T-shaped
client loving lawpreneur, zoals hij voluit heet, vertoont duidelijk
verwantschap met de ideeën van de preventive-law-beweging en
de theorie en praktijk van de normatieve professionalisering. Teveel aandacht voor het recht gaat ten koste van brede academische
Bildung, die voor het functioneren van deze juristen tenminste
van even groot belang geacht moet worden, aldus de vijf bestuursvoorzitters.
Ook vanuit het brede juridische werkveld is tijdens het Landelijk Juridisch Jaarcongres in januari 2016 naar voren gebracht dat
ethiek, omgevingsbewustzijn en multidisciplinaire vorming te zeer
onderbelicht zijn in de studie rechtsgeleerdheid. De meeste afgestudeerden in de rechtsgeleerdheid zullen immers geen traditioneel
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juridisch beroep uitoefenen en bovendien is juridisch technische
kennis snel achterhaald.
Er zijn dus goede redenen om anders naar juridische opleidingen
te gaan kijken. Anders opleiden betekent anders denken en dat
moeten we studenten aanleren en hen voorleven, zegt Barton, de
hoogleraar preventive law. Een zaak is nooit alleen maar juridisch te
karakteriseren. Er is doorgaans sprake van bijvoorbeeld oplopende
emoties, sociaal verstoorde verhoudingen en financiële belangen
die scheef groeien. De jurist kan zich in de 21e eeuw niet meer
‘verstoppen’ achter het recht, achter de louter juridische oplossing.
Hij moet toegroeien naar een steviger dienstverlenersrol, waarin
andere relevante aspecten in normatief opzicht worden meegewogen en waarin die aspecten een rol spelen bij het ontwerpen van
de strategie om een zaak of een probleem zo te kunnen begeleiden
dat preventie voorop staat. En preventie vraagt reflectie, discussie,
dialoog en met elkaar schuren, want eenvoudige oplossingen voor
complexe problemen zijn er niet.
De reflectie, de dialoog, de leerzame wrijving is derhalve essentieel.
Het is de aangewezen weg om lerend om te gaan met de normen
van het vak en de wetenschap, om steeds weer vragen te stellen
naar wat goede juridische dienstverlening is, te vragen naar een
goede invulling van de juridische opleiding, waarbij goed in de
ethische en morele betekenis wordt gebruikt. Dit proefschrift is
een verslag van onderzoek naar en het bevorderen van dat proces.
Daarbij speelt ook het normatieve weten-in-actie van mij als onderzoeker een rol. Onderzoek waarbij ik een bijdrage heb willen
leveren aan het ontwikkelen van modus 3 kennis, complementair aan de wetenschappelijk onderbouwde techniek van het recht
(modus 1) en de praktische toepassing van het recht (modus 2).
Modus 3 kennis is een vorm van kennis die ten grondslag ligt aan
de beroepsuitoefening die niet aangeleerd kan worden door het
technisch bestuderen van literatuur of het oefenen van praktijkcasus. Het is kennis die professionals of studenten die professional
beogen te worden, met elkaar in een ingewikkelde situatie opzoeken door een gesprek te voeren, door te onderhandelen, door de
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vragen te stellen over wat goed en deugdelijk is in een gegeven situatie. Om dat te concretiseren heb ik de casus van de Hogere Juridische Opleiding (HJO) aan Zuyd Hogeschool in Sittard gebruikt.
In de curriculumwijziging heb ik mij als lector en onderzoeker opgesteld als betrokken en belang-stellend jurist. Deze casus is voor
mijzelf een inspiratiebron van normatieve professionalisering in de
context van de juridische opleiding in Sittard.
HJO heeft op basis van een koerswijziging naar aanleiding van een
accreditatie en een beroepsbeeldonderzoek besloten naast het oplossen van juridische problemen ook het voorkomen van juridische
problemen als complexe leertaak centraal te stellen in ieder vak,
en daartoe een grote curriculumwijziging ingezet in 2013-2014.
Vakken worden vervangen door probleemgebieden: in plaats van
privaatrecht wordt bijvoorbeeld de familie of de onderneming als
ingang voor het onderwijs gebruikt. Tevens wordt voortdurend
aangeleerd niet alleen te zoeken naar de adequate juridische oplossing, maar ook hoe het juridische probleem voorkomen had kunnen worden. Hieraan ligt de implementatie van de ideeën uit de
preventive-law-beweging binnen HJO ten grondslag. We noemen
dit in Limburg: proactieve rechtspleging. Dit wordt geïmplementeerd in diverse vormen waarbij centraal staat dat studenten wordt
aangeleerd systematisch na te denken, met elkaar te discussiëren
en te reflecteren op mogelijke preventieve/proactieve maatregelen
om juridische problemen te voorkomen. Ze hebben daarmee geen
blauwdruk van hoe het preventieve of proactieve deel van hun
werk eruit zou kunnen zien. Ze houden zich bezig met complexe
en trage vragen. Het blijkt niet makkelijk om aan te geven wat
rechtszoekenden precies hadden moeten doen op welk tijdstip om
te voorkomen dat ze in de problemen zouden geraken. In de worsteling met die complexiteit en met trage morele vragen ontwikkelen de studenten een eigen professionele moraliteit in het kader
van het aanleren van hun juridische professionaliteit.
Door hen via het stellen van vragen en delen van voorbeelden en
verhalen bewust te maken van de vraag naar het voorkomen van
juridische problemen, proberen we de omgang met de technische
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kanten van het beroep te verbinden met de morele kanten, als
voortdurende zoektocht naar de fijn-afstemming tussen het rechtssysteem en de mens, tussen het belang van het recht en het belang
van de cliënt, tussen het rechtssysteem en het maatschappelijk domein waarin de aanstaande juristen gaan functioneren vanuit de
morele horizon van een rechtvaardiger samenleving.
Aan het begin van dit onderzoek formuleerde ik de doelen aldus:
a). het verhelderen van normatieve vragen in de opleiding voor
juridische beroepen;
b). het verkennen van wegen waarlangs studenten aan juridische
opleidingen beter voorbereid kunnen worden op een verantwoorde omgang met normatieve vragen in hun toekomstige
beroepspraktijk;
c). het verrijken van de theorie en de praktijk van normatieve
professionalisering met ervaringen en inzichten uit het juridische domein.
Met deze doelen werden eveneens de vragen aangegeven die dit
onderzoek wil beantwoorden:
1. Welke inzichten kunnen worden ontleend aan de theorie en
de praktijk van normatieve professionalisering voor het verhelderen van normatieve vragen in de opleiding voor juridische
beroepen?
2. Welke aanwijzingen kunnen daaraan worden ontleend voor het
beter voorbereiden van studenten aan juridische opleidingen
op een verantwoorde omgang met normatieve vragen in hun
toekomstige beroepspraktijk?
3. In welke opzichten kunnen de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering worden verrijkt met ervaringen en
inzichten uit het juridische domein, in het bijzonder de preventive-law-beweging?
Het antwoord op deze drie vragen ligt al besloten in het voorafgaande en kan als volgt worden samengevat: zowel de theorie en
praktijk van normatieve professionalisering als die van de preventive-law-beweging zetten aan tot nadere reflectie in de opleiding
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van juristen. Beide stromingen focussen zich op de menselijke
maat, als tegenwicht tegen bewegingen zoals horizontalisering en
juridisering die in een steeds complexer wordende wereld gestaag
toenemen. De juridische opleidingen blijven, ondanks vele vernieuwingspogingen, vooral juridisch-technisch gericht. Zowel de
normatieve professionalisering als de preventive-law-beweging vragen een dialogische omgang hiermee, waarbij toekomstige juristen
zoeken, schuren en nadenken over ethische vragen en alternatieve
wegen om juridische problemen te voorkomen. In het juridische
domein van HJO aan Zuyd Hogeschool wordt geëxperimenteerd
met een vorm van normatieve professionalisering, waar studenten
niet alleen technisch juridische kennis krijgen aangereikt, maar
waar hen eveneens, bij alle problemen die zij voorgeschoteld krijgen in de opleiding, gevraagd wordt na te denken, te discussiëren
en met elkaar te debatteren over wat gedaan had kunnen worden
om de juridische problemen te voorkomen. Een dergelijk systematisch inbouwen van normatieve reflectie in een juridische bachelor
opleiding, waarbij ook de eigen morele opvattingen van studenten in het geding komen, is als aanzet tot normatieve professionalisering een potentiele verrijking van de theorie en praktijk van
de normatieve professionalisering.
Afsluitend wil ik naar voren brengen dat we de ontwikkelingen
waarop deze aanzet betrekking heeft niet alleen maar moeten afwachten. We kunnen daarin ook acteren. Dit onderzoek vormt
ook een appel op normatieve professionalisering in de breedte van
juridisch opleiden in ons land. Ik zie uit naar het vormen van netwerken waarin we met elkaar delen wat de bevindingen zijn inzake het vernieuwen van inzichten over juridisch opleiden en het
voorkomen van juridische problemen. Een aanzet tot dergelijke
netwerken is al gegeven in de internationale context vanuit de International Association for Law and Mental Health en de Stichting
European Paralegal Academy.
Mijn appel is om deze netwerken verder te ontwikkelen, om te
bevorderen dat verantwoordelijken voor juridische opleidingen
samenkomen met juridische professionals die bereid zijn tot nor- 238 -

matieve reflectie over hun beroepsuitoefening en waarin intensieve
samenwerking tussen sociaal bewogen juristen gestalte kan krijgen. Waar de zoektocht naar goed juridisch opleiden en goede juridische dienstverlening hand in hand gaat met kenniscreatie van
binnenuit en waar de verschillende kennismodi steeds weer met
elkaar verbonden worden. Mijn hoop voor de toekomst is dat ik
mij mede mag inzetten voor deze zoektocht en kenniscreatie.
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Summary

This research is a report on the development of trans-professional knowledge as an initiative of normative professionalization in
the field of legal education. These two domains, law and normative professionalization, barely touched each other prior to this
research. As an interested researcher, I adopted an explicit and reasoned normative standpoint towards both fields, i.e., legal training
and normative professionalization. This summary will present the
key findings.
The first part of this study shows that there is a multitude of opinions, requirements, and standards that play a role in the training
of lawyers. One cannot, apart from the Dublin descriptor goals,
draw a unanimous conclusion as to the perfect architecture of legal
education. The conclusion is, at most, that there are many differences in views and interpretations of what the training of a good
lawyer looks like. The study of law in the Netherlands and in the
United States involves, above all, historically developed learning
methods in finding the right legal solutions, based on a thorough
knowledge of positive law. In the Netherlands, this is in view of
the effectus civilus, which is a licensing requirement in the obtaining of a position as a judge, prosecutor, or advocate (the robed
professions). This effectus civilus is thus of such importance that
the combined law faculties and the so-called robed professions
made an agreement in the beginning of 2016, to ensure that the
core of legal training lies in the knowledge and application of positive law. Despite the renewal opportunities that were presented,
such as the implementation of the bachelor master system in our
country, there is a genuine question as to whether there have been
major changes in legal training. In legal science, as it is taught
in law schools, there are many views of a wide variety, e.g., from
training for the legal services profession to metajuridica.
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Legal training has also a variety of implied normativity in the socalled hidden curriculum, of which many of the authors analyzed herein would rather see that these implied elements would be
made explicit, because of their teaching effect for the professional.
There have been many concepts and attempts made concerning
the renewal of legal training, but illustrative in this field is the
remark of professor Stolker, who noted, in 2013, that since the annual meeting of the Dutch Lawyers Association in 1931, little has
changed in legal education. That was then a call for the deepening
of practical, philosophical, and pedagogical skills, a call which is
still heard today.
The diversity of perspectives on the normativity of legal training
and the many developments in legal education and science do not
stand alone. From society as well as through the complexity of
modern times, enormous challenges have arisen, through new and
difficult questions for lawyers and their training.
I clustered the questions around two dominant trends in Western
society: juridification and horizontalisation. Both developments
are almost palpably present; according to several authors, both
developments have a major impact on law and the training of
lawyers. Juridification was described as having three aspects: the
increase in quantitative terms of the number of actors dealing with
law; the increase of the influence of law in our daily lives; and
finally, by (over-)regulation. In addition, there are two developments that contribute to these three forms of juridification, such
as the socialization of law and legal alienation, the latter because of
the three dimensions of juridification.
This all takes place in a Western world that, as clearly described by
the American legal sociologist and historian Friedman, has evolved
to be more horizontal. Society has become one in which individual
success, networks, and mobility are crucial, and is therefore described as a society characterized by horizontalisation and nodalisation. This has implications for the traditional notions of authority. In a vertical society, authority is ‘given’, for instance, the head
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of the family or the priest. Horizontal society has lost that sense of
authority, and this automatically has implications for law and lawyers. Law has acquired a more paramount position in civil society,
apart from its traditional position as a conflict resolution system.
The connection between law and society became stronger, and the
legal system is no longer a quiet possession, as it used to be.
The world economy, with developments such as globalization and
Europeanization, and as consequence thorough juridification,
leads to the fact that citizens can no longer see the ‘legal’ woods for
the trees. Ordinary people generally do not understand legislation,
since it is too complex, and there often is a parallel control system, in which the regulations and standardization of bureaucratic
society prevail. These trends are not favorable for the reputation of
law and lawyers.
Some authors see this even more starkly: legal specialization stands
in the way of the common knowledge of the law, perhaps even for
lawyers themselves. These components are summarized under the
term legal alienation. The fact that legal alienation exists evidently
has implications for lawyers. There is a growing appeal to them
and their professionalism. Due to this growth, a systematic normative reflection on their professional attitude seems an obvious
interest. The legal profession and legal education are subject to
pressure arising from the increasing complexity of normative questions. This calls for the clarification and responsible handling of
these normative questions. Systematic normative reflection seems
to be an obvious need, which leads to one of the core questions of
my research: whether lawyers could be trained in law schools in
systematic normative reflection, in order that these glaring questions might be addressed.
In addition, having said that the legal system forms a crucial part
of society and that the socialization of law is eminent, law is no
longer a peaceful or quiet occupation that could be presented in
academic training. Legal training is primarily focused on conflict
resolution, but there are other features which should get equal at- 243 -

tention, such as the redistributive function of law, as well as social
control and the instrumental regulatory function. They all explain
that law is used to achieve different (social) objectives.
According to the theory and practice of normative professionalization, it is only logical that a fundamental normative reflection,
reappraisal, reassessment, and general enrichment of the standards
underpinning the legal training programs should be considered a
matter of genuine importance.
The urgent question thus is: how can we prepare students in their
legal training for the responsible handling of the complex normative questions that come to them? Indeed, they are not trained
to be observers of legal practice, but trained to be professionals
who are in the middle of the action, and from whom we expect
a professional attitude grounded in moral values. Values such

as
justice, freedom, equality, and solidarity; values important for the
application of law in general. The tension between the technique
of the legal system and the reflection and explicit values of the legal
professional calls for normative professionalization. Legal training
normally focusses on legal technique. Normative professionalization articulates that this legal technique is explicitly linked with
doing good work, and work that is virtuous in terms of a normative (personal) framework.
Doing good with a sense of proportion and diversity concerning
legal issues has also been addressed by the preventive law movement, where the reflection is used to focus on prevention, to articulate good and virtuous legal work.
This systematic reflection and dialogue, with the moral horizon
of the just society in sight, is necessary for lawyers, in order that
they might concentrate on work which is good, in terms of ethics, virtue, and morality, and this contributes to the elicitation
of the democratic rule of law in their profession. The preventive
law movement gave me, as a researcher, the impetus to the normative reflection, a debate with colleagues as to how to prevent
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legal interventions, optimally client-oriented, but also lawyer
focused.
This reflection stimulates lawyers not to withdraw into their technical legal expertise, but to create room for dialogue and normative reflection on the prevention of legal problems, and therefore
deliver good and virtuous legal work. For example, by using their
knowledge and personal moral convictions to apply the law, in cooperation with others (by normative reflection on the appropriate
preventive attitude), to do good with the help of a personal normative framework and thus develop themselves in a moral sense.
This requires, as a first step, an open mind, to look for educational
friction and trouble spots, instead of falling into normative rigidity. It also requires continuous reflection on the social context and
the client(s), a reflection of the lawyers themselves, and thirdly
open-ended reflexive dialogue between lawyers, citizens, scientists,
and other stakeholders. Finally, it requires permanent attention to
a personal, meaningful, and reflective normativity. In this routine,
answers could be found for pressing normative questions. The lawyer can gain dignity and integrity in his professional life, through
thinking and striving for virtuous, good, and skillful work, with
the help of adequate resources.
The preventive law movement, developed by lawyers, is a valuable
resource for enabling intra-normative professionalization and inter-normative professionalization.
1. Intra-normative professionalization is about what knowledge
and skills are needed to avoid legal problems, in addition to/or
instead of the application of rules and codes. This is an opposing force against a one-sided focus on positive law. Examples
could be found in the focus on problem areas instead of traditional law, in the innovation of, e.g., a law curriculum.
2. Inter-normative professionalization scrutinizes the possibility of a dialogue and confrontation with other adjacent disciplines, competences, and skills, in the training of lawyers.
This is a plea for multidisciplinary training. An example is the
use of non-legal disciplines for rendering services by students,
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e.g., in a business simulation, such as Proactivia, presented in
chapter 5.
Preventive law is a cluster of measures that deal with the non-legal
content, skills, and attitudes of lawyers, with which the enriched
lawyer could be perceived as having “added value”. In the preventive law movement, the lawyer is seen to change from an individual legal practitioner into a context-oriented legal normative
professional. This requires continuous development, normative
reflection, and re-evaluation of the profession, the legal education
curriculum, and jurisprudence, because the context is constantly
changing. That is, for a generally conservative profession, a major
change, because it is usually focused more on the content than on
the context; more on the correct interpretation of the rules than
on what works; more on proper application of the law than legal
work that feels and is good.
One of the pillars of the preventive law movement is that the individual as legal professional plays a more important role in legal
professionalism, in comparison to the legal system and content
of the law. The preventive approach requires social teaching, and
context and experience-based attitudes of the individual lawyer.
In teaching, the preventive mission statements of legal education could be learned as a good foundation, a humus layer, for
deepening the normativity of legal education. In any case, in my
view, it is an impetus to the structural normative reflexive dialogue
that is needed in addressing the difficult social issues, multitude
of normativity, and the tensions surrounding legal professionals.
The preventive law movement could bridge the demands of legal
education and the glaring normative questions which are related
to complex normative issues for lawyers in society.
There is a general call for lawyers to use the insights of other sciences for a better view of the legal system, since the impact of law on
society is huge, the so-called inter-normative professionalization.
This is also the opinion of the National Association of Dutch lawyers in 2016, and a position stated in the spring of 2014 by several
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influential CEO’s of major law firms in our country. They advocated the T-shaped lawyer. The T-shaped, client-loving lawpreneur,
as he is fully named, tends towards the ideas of the preventive law
movement.
Most graduates of law will indeed not be working in traditional
legal professions, such as judges or public prosecutors, and moreover the focus on technical legal knowledge will soon be obsolete.
Too much attention to legal knowledge, at the expense of broad
academic building, will lead to lawyers who cannot deal with dayto-day complex problems in their practice, said the five CEO’s.
There are therefore good reasons for a different focus on legal education. Another focus means acting differently, to be more concentrated on problem prevention, normative reflection, and general multidisciplinary services. Acting differently means thinking
differently, and there is an urgency to teach students that, says
Barton, a professor of preventive law. His idea is that a problem
is never to be characterized only legally. There are always, for example, strong emotions, disrupted social relationships, and several
financial interests that need equal attention from lawyers. The lawyer cannot ‘hide’ behind the law, behind the purely legal solution.
This requires first and foremost a process of normative reflection,
dialogue, and educational friction. By this means, the standards of
the profession and jurisprudence can be addressed, and normative
questions can be asked, about what are good and virtuous legal
services, and what is a proper interpretation of the legal education, with a good ethical and moral basis. We cannot do enough
research into this field, as I hope to have demonstrated in this
thesis: research that reveals values and
 meaning; research involving
normative reflection and normative knowledge-in-action from the
researchers. Research that can contribute to mode 3 knowledge,
complementary to the technique of law (mode 1) and the practical
application of the law (mode 2). Mode 3 knowledge is a form of
knowledge that cannot be learned by studying legal literature and
legal practice. It is knowledge that professionals or students who
intend to become a professional, develop together. They examine a
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complicated situation to search for answers, through negotiation,
through dealing with normative questions about what is right and
proper in each situation, combined with continuous normative
reflection.
The case of the Higher Legal Education (HJO) at Zuyd University
in Sittard, where I participated in the curriculum change, where
preventing legal problems became equally important as solving
them, is an example of forming mode 3 knowledge. The last part
of my research is the description of this case. For me, this case was
a test of normative professionalization in the context of the legal
bachelor program for which I have joint responsibility.
We started with the innovative idea of trying to change legal thinking, from reaction to prevention, due to a re-accreditation process.
My research group conducted research on the image of the legal
professional in the nearby region of Limburg. The outcomes, together with the major curriculum change, due to the consequences
of the re-accreditation, provided the foundation for changing the
mission and curriculum of the Sittard Law School (HJO). Instead
of the traditional subjects such as private law and penal law, we
chose subjects such as the family or the company, and instead of
focusing solely on training in solving legal problems, we added the
prevention of legal problems to the curriculum. Consequently, in
every subject matter students must reflect on how to prevent the
legal problems before them, as well as how to solve these problems
correctly as a matter of law. Both the prevention and the solution
are equally important.
This curriculum change is based on the implementation of ideas
from the preventive law movement in the HJO context. In Limburg, we called this proactive lawyering. This was implemented in
various forms, but all of them focused on teaching students how
to think systematically, to discuss together, and to reflect on possible preventive and proactive measures to avoid legal problems.
In short: in every subject matter, students are compelled to reflect
on prevention as well as the technical solution of a legal problem.
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The questions which students address are complex and sluggish
requiring continuous normative reflection. This is, in itself, a contribution to initiate normative professionalization at the Sittard
Law School. Students are thus encouraged to learn to develop
their own legal professionalism, by struggling with complex and
slow moral questions. We believe that these are skills that will
help them to become valuable legal professionals. Through asking
questions and sharing examples and stories their awareness of the
question of preventing legal problems is developed, as an ongoing
search for the fine tuning between law and humanization, between
the interests of justice and the interests of the client, between the
legal system and the social domain in which lawyers function. It is
also a contribution to a new way of legal thinking that, in the view
of Thomas Barton, replaces the traditional paradigm of rationality, separation, and power, with one of understanding, integration,
and accommodation.
At the beginning of this research, I formulated three objectives:
a). clarifying normative questions in studying law and legal training;
b). exploring ways in which students can be better prepared in their
legal training in the responsible use of normative questions, for
their future as legal professionals;
c). enriching the theory and practice of normative professionalization with experiences and insights from the legal domain.
From these objectives, the following questions were formulated, to
be answered in this research:
1. What insights could be analyzed from the theory and practice
of normative professionalization and the theory and practice
of the preventive law movement, in seeking to clarify normative questions in the training of legal professionals?
2. What evidence could be gained from this, in seeking to better
prepare law students in the responsible use of normative questions in their future professional life?
3. In what way could the theory and practice of normative professionalization be enriched with experiences and insights
from the legal domain?
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The answer to these questions lies hidden in the above; but, to conclude, I would say: both the theory and practice of normative professionalization as well as the theory and practice of the preventive
law movement encourage further normative reflection in the training of lawyers. Both streams focus on the human dimension, with
which trends such as horizontalisation and juridification, which
are ever growing in an increasingly complex world, can be reversed.
Legal training and the study of law are, despite many efforts, still
predominantly theoretical and legal-technical in nature, and both
normative professionalization and the preventive law movement
demand that (future) legal professionals have a continuous dialogue, in which they learn to think, reflect, argue, and deal with
slow normative questions, in order to prevent legal problems.
HJO at Zuyd University is experimenting with a form of normative professionalization. Students are trained in legal-technical
knowledge, as well as to ponder, discuss, and debate with each
other about what could have be done to prevent legal problems.
Such a systematic incorporation of normative reflection, in this
case on prevention in a legal bachelor curriculum, combined with
the influence of the moral convictions of the students, has enriched the theory and practice of normative professionalization.
My research has hopefully provided some insight to my contribution as a reflective legal professional, in building the humus layer
for the development of normative professionalization in the legal
domain.
Finally, we should not wait to see the developments described in
my research emerge. We can also act to enhance them. This research is therefore also an appeal for normative professionalization
in the broadest sense of all legal training in our country, and for
the formation of networks, in which we share findings, values, and
insights concerning the innovation of legal training with a focus
on normative professionalization, through the prevention of legal
problems. We can already discern a beginning of these networks in
the International Association for Law and Mental Health and the
Foundation of the European Paralegal Academy.
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My appeal is for the formation of more networks, bringing those
responsible for legal education together with legal professionals
who are willing to reflect on their working life and application
of law, and in which the cooperation between socially conscious
lawyers is crucial. The focus is to form a community together, in
which the quest for good and virtuous legal training, and good
and virtuous legal services, go hand in hand with the moral development of knowledge creation from within the legal profession,
with which the connection in the three different knowledge modes
is enhanced. I sincerely hope for the future that I may contribute
to this process.
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Levensloop

Eric van de Luijtgaarden (1963) werd in Maarssen geboren. Na de
lagere en middelbare school in Drachten studeerde hij Nederlands
recht en filosofie in Groningen, waar hij in 1987 zijn doctoraal
behaalde op het thema sociale grondrechten, filosofisch gefundeerd in de theorieën van Kant en Hegel. Hij werkte van 1987 tot
1999 aan de Universiteit Utrecht en gaf vele colleges aan buitenlandse universiteiten. Daarnaast was hij rechter-plaatsvervanger.
Van 2000-2006 was hij organisatieadviseur bij het Nederlands
Pedagogisch Instituut in Zeist. Sinds 2006 werkt hij vanuit zijn
eigen bedrijf Proactive law aan beroepsinnovatie en kwaliteitsverbetering van hogere juridische opleidingen, voor Nederlandse en
buitenlandse universiteiten en hogescholen. Dit combineerde hij
van 2004-2010 met een lectoraat aan de Hogeschool Utrecht met
als leeropdracht de beroepsuitoefening van juristen. Vanaf 2011
is hij lector aan Zuyd Hogeschool met als leeropdracht recht in
Europa, recht in de Euregio.
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Bijlage
Figuur 3: Modulaire opbouw
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Figuur 4: Stroomschema van de competenties HJO

- 254 -

Literatuur

Ashmann TvR 1997, pp. 423-456
M.J.A.M. Ahsmann, Teaching the ius hodiernum: legal education of advocates
in the Northern Netherlands (1575-1800), in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 65 (1997), pp. 423-456.
Ashmann 2006, pp. 55-68
M.J.A.M. Ahsmann, Togamaster: een kust voor een master in toga!, in: Bachelor Master Congres 2006, Stichting jonge balie Nederland, Utrecht
2006, pp. 55-68.
Ashmann 2011
Ahsmann, M., Het civiel effect biedt niet wat het pretendeert, in: www.Njblog.
nl, 15 februari 2011, 14 februari 2013 geraadpleegd.
Ashmann 2012
Ashmann, M., Van meesters in de rechten tot priesters van het recht: feit en fictie
in hun opleiding. Den Haag (Oratie 26 augustus 2011, Boom Juridische
Uitgevers), 2012.
Ankersmit 1981
F.R. Ankersmit, Narrative Logic. A semantic analysis of the historians’ language,
Groningen (Martinus Nijhoff),1981.
Apistola 2006
Apistola,M., Advocaat en Kennismanagement, VU Amsterdam, Academisch
Proefschrift (Eigen Beheer), 2006.
Baarda, De Goede en Teunissen 2009
D.B. Baarda, M.P.M. de Goede en J. Teunissen, Basisboek kwalitatief onderzoek,
praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, Groningen (Noordhoff Uitgevers BV), 2009.
Baarsma, Felso en Janssen 2008
B.F. Baarsma,, F. Felso en K. Janssen, Regulation of the Legal profession and access to
law, an economic perspective, SEO Economisch Onderzoek Amsterdam 2008.
Baart 2001
A.Baart, Een theorie van de presentie, Utrecht (Lemma) 2001.
Baast en Van Heijst SI 2003, pp. 5-8
A.Baart en A. van Heijst, Inleiding, een beknopte schets van de presentietheorie. Presentie, themanummer Sociale Interventie, 12(2), pp. 5-8, 2003.
Baggen, Masschelein en Wildemeersch Pedagogiek 2000, pp. 310-361
P.J. Baggen, J. Masschelein en D. Wildemeersch, Mogelijkheden en grenzen van
de participatiepedagogiek: de ontwikkelingsamenwerking als voorbeeld: in
Pedagogiek, jaargang 20 nr. 4 december 2000 pp. 310-361.
- 255 -

Baines 2008, pp.199-213
L. Baines, Managing collaborative R&D through contract –knowledge transfer
in: H. Haapio (ed.) A proactive Approach to Contracting and Law, Turku
(Turku University of Applied Sciences), 2008, pp. 199-213.
Bank 2006
S. Bank, Ethics and values in social work, 3e dr. Houndsmills (BASW Palgrave)
2006.
Bannier en Fanoy 2005
F.A.W. Bannier en N.A.M.E.C. Fanoy, Beroep: advocaat. In de ban van de balie,
Deventer (Kluwer), 2005.
Barton en Cooper 1999
Th. D. Barton, Th.D., en J.M. Cooper, Preventive law and creative problem
solving”:
Multi-dimensional lawyering, 1999. Op www.preventivelawyer.org op 11 februari 2013 geraadpleegd.
Barton 2000
Barton, Th. D., Preventive Law for Multi-dimensional lawyers, 2000, www.
preventivelawyer.org op 11 februari 2013, geraadpleegd.
Barton SSL 2006 pp. 71-92
Th.D. Barton, Thinking preventively and proactively, 49 Scandinavian Studies
in Law 71 (2006), pp. 71-92.
Barton 2007
Th. D. Barton, Success Stories of Preventive and proactive law, Turku Conference 13-16 juni 2007, commercial contracting for strategic advantagepotentials and prospects, congres papers.
Barton 2008 pp. 35-43
Th. D. Barton, A paradigm Shift in legal thinking, in: in: H. Haapio (ed.) A
proactive Approach to Contracting and Law, Turku (Turku University of Applied Sciences),2008, pp. 35-43.
Barton 2009
Th.D. Barton, Preventive Law and problem solving, Lawyering for the future, Lake
Mary (Vandeplas Publishing) 2009.
Basri en McAvoy
C. Basri en S. McAvoy, Corporate Transpanrency: The triple Bottom Line Audit,2000, www.preventivelawyer.org 14 februari 2013 geraadpleegd.
Bass 2008
B.M. Bass, Bass and Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research and managerial applications, 4e druk, New York (Free Press) 2008.
Bateman en Crant BH 1999 pp. 63-70
Th.S Bateman en J. M. Crant, Proactive behaviour: meaning, impact, recommendations, in: Business Horizons, vol. 42, nr. 3, May 6th 1999, pp. 63-70.
Bauman 2011
Z. Bauman, Vloeibare tijden, leven in een eeuw van onzekerheid, Zoetermeer
(Klement) 2011.

- 256 -

Bedaux en De Bruin 2006 pp. 29-33
M. Bedaux, en H. de Bruin, Huidige juridische opleiding biedt onvoldoende kwaliteit voor de advocatuur, in: Congresbundel jonge balie 2006, Bachelor-Master Congres, Utrecht 2006, pp. 29-33.
Beck 1986
U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am
Main (Suhrkamp Verlag), 1986.
Beck 2008
U. Beck, World at risk, Cambridge (Polity), 2008.
Beljaars AA 2007 pp. 190-199
B. Beljaars, Juridische informatievaardigheden implementeren: een curriculumuitdaging, in: Ars Aequi 56 (2007) 3, pp, 190-199.
Bekkers AB 2009 p.189
W. Bekkers, Shall we get rid of lawyers?, Advocatenblad 5/2009, p. 189.
Bekman 2001
A.A.M. Bekman, De organisatie als gemeenschap, Assen (Van Gorcum), 2001.
Bellah 1985
R. Bellah, Habits of the Heart, Individualism and Commitment in American Life,
Berkeley (University of California Press), 1985.
Berger-Walliser 2011 pp.113-126
G. Berger-Walliser, The development and history of the proactive approach to law,
in: K. Sorsa, (ed.), Proactive management and proactive business law, a handbook, Turku (Turku University of Applied Sciences), 2011, pp. 113-126.
Berlin 2002
I. Berlin, Liberty, Oxford (Oxford University Press), 2002.
Beugen 1969
M. van Beugen, Sociale technologie, Assen (Van Gorcum), 1969.
Blasi 1997 pp. 107-128
G. Blasi, Creating a Program in Public Interest Law and policy at a Public Law
School: the UCLA Experiment, in: J. Cooper en L.G. Trubek, Educating
for Justice: Social Values and Legal Education, Dartmouth (Ashgate), 1997,
pp. 107-128.
Bliekendaal 2013 pp. 117-144
E. Bliekendaal, Faciliteren van communities of practice, kunst of kunde?, in: H
van Ewijk, en H. Kunneman, Praktijken van normatieve professionalisering,
Amsterdam (SWP) 2013a, pp. 117-144.
Boer en Croon 2008
Boer en Croon, Trends in de commerciële juridische dienstverlening, Amsterdam 2008.
Boersema 1998
D.A.A. Boersema, Mens Mensura, Iuris, Groningen (Kluwer), 1998.
Bolman en Deal 2008
L.G. Bolman, en T.E. Deal, Reframing Organizations, Artistry, Choice and Leadership, 4e dr. San Fransisco (Jossey-Bass), 2008.

- 257 -

Ten Bos en Kaulingfreks 2001
R. ten Bos en R. Kaulingfreks, De hygiënemachine, Kanttekeningen bij de reinheidscultus in cultuur, organisatie en management, Kampen (Agora Kok),
2001.
Bosch-Boesjes 2006 pp. 47-54
J. Bosch-Boesjes, ’t Kan (niet) minder – Een Groningse kijk op de betekenis
van de bachelor-masterstructuur voor de rechtspraktijk, in: Congresbundel
jonge balie 2006, Bachelor-Master Congres, Utrecht 2006, pp. 47-54.
Bovend’Eert 2013
P.P.T. Bovend’Eert, m.m.v. C.A.J.M. Kortmann, Rechterlijke Organisatie, rechters en Rechtspraak, (Kluwer), 2e dr. Deventer, 2013.
Bovens 1999
M.A.P. Bovens, Informatierechten, over burgerschap in de informatiemaatschappij, in: R&R Nederlands tijdschrift voor Rechtsfilosofie en
Rechtstheorie 1999/2, http://igitur-archive.library.uu.nl/USBO/20060822-200659/bovens_99_informatierechten.pdf. 29 november 2012
geraadpleegd.
Bovens en Wille 2011
M. Bovens, en A. Wille, Diploma-democratie over de spanning tussen meritocratie
en democratie, Amsterdam (Bert Bakker), 2011.
Boutellier 2005
H. Boutellier, De veiligheidsutopie, hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf, Den Haag 3e druk (Boom juridische Uitgevers), 2005.
Boutellier 2007a
H. Boutellier, Veiligheidsbeleid moet op zoek naar evenwicht tussen controle
en vertrouwen, vrijheid en begrenzing, NRC Handelsblad 22-23/9/2007.
Boutellier 2007b
H. Boutellier, Nodale Orde, veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving,
Amsterdam (Vrije Universiteit), 2007.
Boutellier en Van Steden 2008
H. Boutellier en R. van Steden, Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers),2008.
Boutellier 2011
H. Boutellier, De improvisatiemaatschappij, Den Haag 2011.
Boyle 2012
G.W. Boyle, The foundation of preventive law in corporate America, 2000,
www.preventivelawyer.org. 29 november 2012 geraadpleegd.
Brack JLSE 1997, pp 237-244
A.Brack, The paradigm of managerial law, in: The journal of legal studies education, Vol. 15, no 2, 1997, pp. 237-244.
Van den Brink 2008 pp.11-44
G. van den Brink, Rechtspraaklezing 2008, Geloofwaardige rechtspraak: de rechter als bruggenbouwer, Rechtstreeks uitgave van de Raad voor de Rechtspraak Den Haag 2008, pp. 11-44.

- 258 -

Bregman 2014
R. Bregman, De geschiedenis van de vooruitgang, Amsterdam (De Bezige Bij)
2014.
Brouwer 2005
J.G. Brouwer, Wat maakt een goed jurist? Over de academische vorming en het
recht, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2005.
Brown 1950
L.M. Brown, Manual of Preventive Law, New York (Prentice-Hall) 1950.
Brown 1955
L.M. Brown, How to negotiate a successful contract, New York (Prentice-Hall),1955.
Brown en Dauer 1978
L.M. Brown, en E. A. Dauer, Perspectives on the lawyer as planner, Mineola New
York (Foundation Press), 1978.
Brown 1986
L.M. Brown, Lawyering through life, the origin of preventive law, Littleton Colorado (F.B. Rothman), 1986.
Brown 2000a
H.A. Brown,, Preventive law – the next generation, 2000, www.preventivelawyer.
org, 12 februari 2012 geraadpleegd.
Brown 2000b
H.K. Brown, One aspect of preventive law, 2000, www.preventivelawyer.org,
12 februari 2012 geraadpleegd.
Bruining 2013 pp. 219-240
T. Bruining, Normatieve professionalisering als kernopgave voor het Human
Resource Development-vak, in: H. van Ewijk en H. Kunneman, Praktijken
van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013a, pp. 219-240.
Bruinsma 1995
J.F. Bruinsma, Korte Gedingen, Zwolle (Tjeenk Willink), 1995.
Bruinsma 1996
J.F. Bruinsma, Kadi-rechtspraak in postmodern Nederland, Zwolle (Tjeenk Willink),1996.
Bruinsma NJB 2002, pp 1371-1374
J.F. Bruinsma, De ondraaglijke lichtheid van de rechtenstudie, NJB 2002-28,
pp 1371-1374.
Buurma AB 1981
H. Buurma, Management van het advocatenkantoor, in: Advocatenblad 19815.
Castells 2000
M.Castells, The rise of the Network Society, 2nd ed. Vol.1, New York (Blackwell),
2000.
Clandinin en Connolly 2000
J.D. Clandinin, en F. M. Connolly, Narrative Enquiry: experience and story in
quilitative research, San Francisco (Jossey-Bass), 2000.

- 259 -

Clandinin en Huber 2010 pp. 436-441
J.D. Clandinin, en J. Huber, Narrative Inquiry, in: B. McGaw, E. Baker, &
P.Peterson (Eds.), International encyclopedia of education, (3rd ed.) New
York, (Elsevier), 2010, pp. 436-441.
Clinard en Meier 1998
M.B. Clinard en R. F. Meier, Sociology of Deviant Behaviour, 10e dr. Fort Worth
1998.
Collins 2002
H. Collins, Regulating contracts, New York (Oxford University Press), 2002.
Cooper en Trubek 1997a
J. Cooper en L. G. Trubek (eds.), Educating for Justice: Social values and Legal
Education, Dartmouth (Ashgate), 1997.
Cooper en Trubek 1997b pp. 1-15
J. Cooper en L.G. Trubek, Social Values form Law School to Practice: an introductory essay, in: J. Cooper en L.G.Trubek, Educating for Justice: Social
values and Legal Education, Dartmouth (Ashgate),1997, pp. 1-25.
Csikszentmihalyi 1999
M. Csikszentmihalyi, Flow, psychologie van de optimale ervaring, Amsterdam
(Uitgeverij Boom), 1999.
Cummins 2008 pp. 97-105
T. Cummins, Taking the law out of contracts- and putting lawyers into contracting process, in: H. Haapio (ed.) A proactive Approach to Contracting
and Law, Turku (Turku University of Applied Sciences), 2008, pp. 97-105.
Daicoff 200 pp. 465-492
S. Daicoff, The Role of Therapeutic Jurisprudence within the Comprenhensive
Law Movement, in: D.P. Stolle, D.B. Wexler en B.J. Winick, Practicing
Therapeutic Jurisprudence, law as a helping profession, Durham North Carolina (Carolina Academic Press), 2000, pp. 465-492.
Daicoff SSL 2006 pp. 109-129
S. Daicoff,, The comprehensive Law Movement: An Emerging Approach to
Legal Problems, in: Scandinavian Studies in Law, A proactive approach,
vol. 49, Stockholm 2006, pp. 109-129.
Van Dartel en Jeurissen 2008 pp. 252-266
H. van Dartel en R. Jeurissen, Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk, in: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde en Y. Zomer, Goed werk, verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2008, pp.
252-266.
Dauer 2006 pp. 93-108
E.A. Dauer,, The role of Culture in Legal Risk Management, in: Scandinavian
Studies in Law, A proactive approach Stockholm, vol. 49. 2006, pp. 93-108.
Dauer 2008 pp. 13-35
E.A. Dauer, Four principles for a theory of preventive law, in: H. Haapio (ed.)
A proactive Approach to Contracting and Law, Turku (Turku University of
Applied Sciences) 2008, pp. 13-35.

- 260 -

Van Dijk 2006
J. van Dijk, The network society tweede druk; oorspronkelijke titel de netwerkmaatschappij 1991), Londen (Sage), 2006.
Dijksterhuis 2008
A.Dijksterhuis, Het slimme onbewust, denken met gevoel, Amsterdam (Bakker),
2008.
Dorresteijn en Van Otterlo AA 2006a, pp. 389-393
A.F.M. Dorresteijn, en R.C.H. van Otterlo, Bachelor-masterstructuur en toegang tot juridische beroepen: de stand van zaken. Ars Aequi, 55, 4, 2006,
pp. 389-393.
Dorresteijn en Van Otterlo AA 2006b, pp. 4-10
A.F.M. Dorresteijn en R.C.H. van Otterlo, Bachelor-masterstructuur en toegang tot juridische beroepen: de stand van zaken. Masterprogramma’s
2006-2007. Bijlage bij Ars Aequi mei 2006, p. 4-10.
Dorresteijn 2011
A.F.M. Dorresteijn,, De rechtenopleiding opnieuw de maat genomen?, in:
www.njblog.nl 15 februari 2011, 14 februari 2013 geraadpleegd.
Driessens en Geldof Alert 2008, pp. 66-75
K. Driessens en D. Geldof, Normatieve professionaliteit in het sociaal werk,
Alert, Jaargang 34, nr. 2, 2008, pp. 66-75.
Droysen 1977
J.G. Droysen, Historik, Stuttgart / Bad Canstatt (Frommann-Holzboog), 1977.
Dullaert en Van der Griendt 2004
C.W.M. Dullaert en H.F.M. van der Griendt, Management van een advocatenkantoor: de lastige partner, Den Haag (SDU Uitgeverij). 2004.
Durkheim 1964
E. Durkheim, The Division of Labour in Society, New York (Free Press), 1964.
Economides 1997, pp. 26-38
K. Economides, Cynical Legal studies, in: J. Cooper en L.G.Trubek, Educating
for Justice: Social values and Legal Education, Dartmouth (Ashgate),1997,
pp. 26-38.
Edwards en Edwards 2002
L.L. Edwards. en J. S. Edwards, Introduction to paralegal studies, New York
(West/Thomson Learning), 2002.
Ehrlich 2002
E. Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, New Brunswick/London (Transaction Publishers), 2002.
Elias 1982
N. Elias, Problemen van betrokkenheid en distantie, Amsterdam (Meulenhoff),
1982.
Elzinga BB 2006, p. 17
D.J. Elzinga, Kernprobleem van Europa is de rechtsvervreemding’, Tijdschrift
voor Binnenlands Bestuur 2006/3, p. 17.
Van den Ende en Kunneman 2008, pp. 68-87

- 261 -

T. van den Ende, en H. Kunneman, Normatieve professionaliteit en normatieve
professionalisering, in: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde en Y. Zomer, Goed
werk, verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP)
2008a, pp. 68-87.
Van den Ende 2011
T. van den Ende, Waarden aan het werk, over kantelmomenten en normatieve
complexiteit in het werk van professionals, Amsterdam (SWP) 2011.
Van Erp en Van Gils 1987
H. van Erp en W. van Gils, Mensen en Macht, een geschiedenis in het sociaal-filosofisch denken, Amsterdam (Boom), 1987.
EESC 2009
European Economic and Social Committee, ‘The proactive law approach: a
further step towards better regulation at EU level’, Official, Journal of the
European Union, July 28, 2009, at C 175/26 par. 2.2.
Evan 1965, pp. 285-293
W.M. Evan, Law as an Implement of Social Change, in: A.W. Gouldner en
S.M. Miller red., Applied Sociology: Opportunities and Problems, New York
(Free Press) 1965, pp. 285-293.
Van Ewijk en Kunneman 2013a
H. van Ewijk en H. Kunneman, Praktijken van normatieve professionalisering,
Amsterdam (SWP) 2013.
Van Ewijk 2013b, pp. 19-71
H. van Ewijk, Conceptuele inleiding: ontvouwing van normatieve professionalisering, in: H. van Ewijk en H. Kunneman, Praktijken van normatieve
professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013, pp. 19-71.
Van Ewijk 2014
H. van Ewijk, Omgaan met sociale complexiteit, professionals in het sociale domein,
Amsterdam (SWP), 2014.
Eyster 2000
M.J. Eyster, Preventive law in the emergency room: poor people don’t get checkups, 2000, www.preventivelawyer.org. 29 november 2012 geraadpleegd.
Festiner, Abel en Sarat 1981, pp. 631-654
W.L.F. Festiner, R.L. Abel en A. Sarat, the Emergence and transformation of
disputes: naming, blaming and Claiming. Law and Society Review jrg 15,
1981, pp. 631-654.
Fraemon 1997, pp. 167-194
B.K. Freamon, Action Research for justice in Newark, New Jersey, in: J. Cooper en L.G.Trubek, Educating for Justice: Social values and Legal Education,
Dartmouth (Ashgate),1997 , pp. 167-194.
Freidson 1994
E. Freidson, Professionalism reborn. Theory, Prophecy and Policy, Chicago (The
University of Chicago Press), 1994.
Frerks 2008, pp. 121-130
G. Frerks, Internationale Conflictbemiddeling: laveren tussen theorie en prak-

- 262 -

tijk, in: G. Frerks, T. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, F. Schonewille, M.
Uitslag (red.), Mediation is Volwassen, actuele toepassingen en ontwikkelingen, Apeldoorn/Antwerpen (Maklu), 2008, pp. 121-130.
Friedman 1973, pp. 17-33
L.M. Friedman, General Theory of Law and Social Change, in: Law and Social
Change, J.S. Ziegel (red.), Toronto (Osgood Hall Law School), 1973, pp.
17-33.
Friedman 1975
L.M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York (Russell
Sage Foundation) 1975.
Friedman 1977
L.M. Friedman, Law and Society, New Jersey (Prentice-Hall),1977.
Friedman 1985a
L.M. Friedman, History of American Law, 2e dr. New York (Simon &Schuster),
1985.
Friedman 1985b
L.M. Friedman, Total Justice, New York (Russell Sage Foundation), 1985.
Friedman 1990
L.M. Friedman, The Republic of Choice, law authority and culture, Cambridge
Massachusetts, London (Harvard University Press), 1990.
Friedman 1999
L.M. Friedman, The Horizontal Society, New Haven/London (Yale University
Press),1999.
Frierson 2000
J.G. Frierson, Pre-action advice may not be preventive law advice, 2000, www.
preventivelawyer.org, 29 november 2012 geraadpleegd.
Garrison Lepow UMJLR 1992, pp. 69-124
C. Garrison Lepow, Deconstructing Los Angeles or a secret fax from Magritte
regarding postliterate legal reasoning: a critique of legal education, University of Michigan Journal of Law Reform, vol. 26:1, fall 1992, pp. 69-124.
Geelen e.a. 2014
S. Geelen, M. Groenendal, A. Janssen en E. van de Luytgaarden, Hogere juridische opleiding, een beeld, Heerlen 2014.
De Geest NJB 2004, pp. 58-66
G. de Geest, Hoe maken we van de rechtswetenschap een volwaardige wetenschap? in: NJB 2004 pp. 58-66.
Gerritsen-Bosselaar 2006, pp. 23-28
A.Gerritsen-Bosselaar, Welke master kiest mijn kantoor in 2010?, in: Congresbundel jonge balie 2006, Bachelor-Master Congres, Utrecht 2006, pp. 2328.
Giddens 1990
A.Giddens, The consequences of modernity, Cambridge (Stanford University
Press), 1990.
Gladwell 2005

- 263 -

M. Gladwell, Blink, the power of thinking without thinking, New York/Boston
(Little, Brown and Co), 2005.
Goldblatt, Hardawey en Scranton 2000
M. Goldblatt, R. Hardawey en R. Scranton, Establishing the mindset of practicing preventively, 2000, www.preventivelawyer.org, 29 november 2012
geraadpleegd.
De Groot 1997
A.G.G. de Groot, Der skandinavische Realismus und Seine Bedeutung fuer die
rechtsliche Grundlagenforschung, Amsterdam (Thesis Publishers), 1997.
Groot en Van de Luytgaarden 1993
A.R.J. Groot en H.J.L.M. van de Luytgaarden, Zonder meer Recht, Zwolle (Tjeenk Willink), 1993.
De Groot-van Leeuwen 1997, pp. 39-55
L. de Groot-van Leeuwen, The lawyer poised between client and society, in: J.
Cooper en L.S. Trubek , Educating for Justice: Social Values and Legal Education, Dartmouth (Ashgate), 1997, pp. 39-55.
De Groot-van Leeuwen 2011, pp. 253-268
L. de Groot- van Leeuwen, Staat de autonomie van juridische beroepen op de
tocht, in: M. Hertogh en H. Weyers, Recht van onderop, antwoorden uit de
rechtssociologie, Nijmegen (Ars Aequi Libri), 2011, pp. 253-268.
Groot en Veugelers, 2015, pp. 27-38
Groot, I. de & Veugelers, W., Why we need to question the democratic engagement that adolescents in Europe develop. in: Journal of Social Science
Education, 2015 14 (4), pp. 27-38.
Groton 2007, pp. 32-45
J.P. Groton, The ‘up front’ prevention, control and early resolution of disputes:
dispute prevention and management lessons that businesses can learn from
the construction industry, Turku Conference 13-16 juni 2007, commercial
contracting for strategic advantage- potentials and prospects, pp. 32-45.
Gummersson 2000
E. Gummersson, Qualitative Methods in Management Research, Thousand Oaks,
London, New Dehli (Sage), 2000.
Haapio SSL 2006a, pp. 149-194
H. Haapio, Business Success and Problem Prevention through Proactive Contracting, in: Scandinavian Studies in Law vol. 49, A proactive approach,
Stockholm 2006, pp 149-194.
Haapio SSL 2006b, pp. 21-35
H. Haapio, Introduction to proactive law: a Business lawyer’s view
In: Scandinavian Studies in Law vol. 49, A proactive approach Stockholm 2006,
pp. 21-35.
Haapio TFF 2007, pp. 39-68
H. Haapio, An ounce of prevention…-proactive legal care for corporate contracting success, Tidskrift Foereningen i Finland, 1/2007, pp. 39-68.
Haapio 2008a, pp. 105-153

- 264 -

H. Haapio, Innovative Contracting, in: in: Helena Haapio (ed.) A proactive
Approach to Contracting and Law, Turku (Turku University of Applied Sciences), 2008, pp. 105-153.
Haapio 2008b
H. Haapio, A proactive Approach to Contracting and Law, Turku (Turku University of Applied Sciences), 2008.
Haapio 2013
H. Haapio, Next Generation Contracts: A Paradigm Shift, Helsinki Lexpert ltd
2013.
Habermas 1976
J. Habermas, Legitimation crisis, London (Beacon Press),1976.
Habermas 1987
J. Habermas, The theory of communative action, vol. 2 life World and system,
Boston (Beacon Press), 1987.
Habermas 1993
J. Habermas, ‘Recht und Moral’, (Tanner lectures 1986), Erste Vorlesung, Wie ist
Legitimaet durch Legalitaet moeglich? in: Faktizitaet und Geltung, Beitrage
zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt
am Main (Suhrkamp Verlag) 1993.
Hage en Wolleswinkel 2003
J.C. Hage en R. Wolleswinkel, Recht, vaardig en zeker, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2003.
Halbert en Ingulli 2006
T. Halbert. en E. Ingulli, Law and Ethics in the business environment, 5e druk
South-western Legal Studies in Business, Texas/Arlington (Thomson/west)
2006.
Hart 1979
H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford (Oxford University Press),1979.
‘t Hart 2014
P. ’t Hart,, Ambtelijk vakmanschap 3.0: zoektocht naar het handwerk van de
overheidsmanager, een essay, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht en Nederlandse School voor Openbaar Bestuur,
Utrecht mei 2014.
Hartendorp 2008
R.C. Hartendorp, Praktisch gesproken. Alledaagse civiele rechtspleging als praktische oordeelsvorming, Rotterdam (Erasmus Universiteit), 2008.
Hartendorp RMT 2014, pp. 117-121
R.C. Hartendorp, E-court, een goed initiatief dat zich op de verkeerde punten
onderscheidt, in Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2014-3, pp. 117-121.
Heerink en Hoogwater 2007
M. Heerink en S. Hoogwater, Schrijven in de juridische praktijk, Amsterdam
(Pearson Edcuation), 2007.
Heertje 2014
A.Heertje, Economie, Amsterdam (Bert Bakker) 2014.

- 265 -

Hegel 1972
G.W.F. Hegel, Grundlinien des Philosophie des Rechts, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, (Ullstein), 1972.
Ter Heide 1970
J. ter Heide, De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, Amsterdam/Brussel
(Agon Elsevier) 1970.
Hermesdorf 1972
B.H.D. Hermesdorf, Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht, 7e
druk Nijmegen (Dekker & van der Vegt), 1972.
Hertogh 2006
M. Hertogh, Rechtsvervreemding – Tussen rechtsstaat en rechtsgevoel, Den Haag
(Boom Juridische Uitgevers), 2006.
Hertogh AA 2011, pp. 287-300
M. Hertogh, Wat weten en vinden burgers van het recht?, in: Hertogh en
Weyers , Recht van onderop, antwoorden uit de rechtssociologie, Nijmegen
(Ars Aequi Libri), 2011.
pp. 287-300.
Hertogh en Weyers 2011
M. Hertogh en H. Weyers, Recht van onderop, antwoorden uit de rechtssociologie,
Nijmegen (Ars Aequi Libri), 2011.
Hirsch Ballin 2013
E. Hirsch Ballin, De Grondwet in politiek en samenleving, Den Haag (Boom
Lemma), 2013.
Ten Hopen 2003
P. ten Hopen, Geluk in zaken, Amsterdam/Antwerpen (Business Contact),
2003.
Hospers en Reverda 2012
G-J. Hospers en N. Reverda, Krimp, het nieuwe denken, bevolkingsdaling in theorie en praktijk, Den Haag (Boom Lemma) 2012.
Van Houten 2008, pp. 16-35
D. van Houten,, Professionalisering een verkenning, in: G. Jacobs, R. Meij, H.
Tenwolde en Y. Zomer, Goed werk, verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2008, pp. 16-35.
Hughes 1994
R. Hughes, The Culture of complaint (1993) vertaald in het Nederlands: De
Klaagcultuur, Amsterdam (Balans), 1994.
Hupperetz AA 2008, pp 754-756
G. Hupperetz, Hbo-juristen en de Togaberoepen, in: Ars Aequi 2008, pp. 754756.
Hupperetz e.a. 2010
G. Hupperetz, e.a., Hbo-Rechten en het werkveld, Nijmegen 2010.
Huygen 2008
M. Huygen, Met 1,5 miljoen subsidie per jaar mocht een topambtenaar hoogleraar worden, in: NRC Handelsblad 8 maart 2008, p. 17.

- 266 -

Ingulli ABLJ 1991, pp. 602-619
E.D. Ingulli, Transforming the Curriculum: What does the pedagogy of Inclusion mean for Business law?, American Business Law Journal, 1991/28,
pp. 602-619.
Ippel 1995a
P.C. Ippel, Privacy Disputed, Den Haag (SDU), 1995.
Ippel, De Heij en Crouwens 1995b, pp. 123-129
P. Ippel, G. de Heij en B. Crouwens, Thinking watchdogs: values and practices,in: P.C. Ippel, Privacy Disputed, SDU Den Haag 1995, pp. 123-129.
Ippel 2002a
P.C. Ippel, Het eigene en de anderen, traditie moraal en recht in de multiculturele
samenleving, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers,) 2002.
Ippel 2002b
P.C. Ippel, Modern recht en het goede leven, over gezondheid, milieu en privacy,
Den Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2002b.
Ippel en Heeger-Hertter 2007
P.C. Ippel en S. Heeger-Hertter,, Sprekend de Rechtbank, Alledaagse Communicatie in de Utrechtse zittingszaal, Nijmegen (Wolf Legal Publishers), 2007.
Jacobs, Meij en Tenwolde 2008a
G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde en Y. Zomer, Goed werk, verkenningen van
normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2008.
Jacobs 2008b, pp. 36-50
G. Jacobs, De professional in de knel? in: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde en
Y. Zomer, Goed werk, verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2008b, pp. 36-50.
Jacobs 2013, pp. 273-295
G. Jacobs, Normatieve professionlaisering van onderwijsprofessionals: verruiming, onderdompeleing en ont-zekering in het doen van praktijkgericht
onderzoek, in: H van Ewijk, en H. Kunneman, Praktijken van normatieve
professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013 pp. 273-295.
Jacoby 1983
S. Jacoby, Wild Justice: The Evolution of Revenge, New York (Harper en Row),
1983.
Janse 2000
R. Janse, De rechtsfilosofie van Thomas Hobbes, Delft (Eburon), 2000.
Janssen en Croes 2005
S.H.E. Janssen en M.T. Croes, Niet-rechterlijke actoren in de Rechtspraak van
Nederland, Denemarken en Duitsland, WODC Cahier 2005-18 Ministerie
van Justitie Den Haag 2005.
Jansma 2011, pp. 150-157
M. Jansma, Lawyers understanding the business environment, in: K. Sorsa,
(ed.), Proactive management and proactive business law, a handbook, Turku
(Turku University of Applied Sciences), 2011, pp. 150-157.
Janssen 2011, pp. 143-149

- 267 -

J. Janssen, Proactive lawyering, in: K. Sorsa, (ed.), Proactive management and
proactive business law, a handbook, Turku (Turku University of Applied Sciences Press), 2011, pp. 143-149.
Jettinghoff AA 2011, pp. 169-184
A.Jettinghoff, Wanneer en hoe procederen bedrijven?, in: M. Hertogh en H.
Weyers, Recht van onderop, antwoorden uit de rechtssociologie, Nijmegen
(Ars Aequi Libri), 2011, pp. 169-184.
Jensma 2008
F. Jensma, De stelling van Willem Bekkers: de ergste advocaat is een serviele
urenschrijver, in: NRC Handelsblad 17 mei 2008, p. 17.
Jones 1997, pp. 233-256
Ph. G. Jones, The Growing Need for Community Legal Education, in: J. Cooper en L.G.Trubek, Educating for Justice: Social values and Legal Education,
Dartmouth (Ashgate),1997, pp. 233-256.
De Jong 2013, pp. 345-357
L. de Jong,, Kan het morele oordelen bijdragen aan de professionalisering van
rechters?, in: H. van Ewijk, en H. Kunneman, Praktijken van normatieve
professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013, pp. 345-357.
Jongbloed RMT 2014, pp. 111-117
A.W. Jongbloed, E-court. Een miskend initiatief om de kosten voor de procederende burgers acceptabel te houden, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis
2014-3, pp. 111-117.
Judt 2010a
T. Judt, Het land is moe, verhandeling over onze ontevredenheid, Amsterdam (Atlas), 2010.
Judt 2010b
T. Judt, Na de oorlog, een geschiedenis van Europa sinds 1945, 7e dr Amsterdam
(Contact) 2010.
Kalff en Uitslag 2007
S. Kalff en M. Uitslag, Het hoe en wat van Mediation, Utrecht 2007.
Kanne en Grootoonk 2013, pp. 75-96
M.E. Kanne. en E. Grootoonk, Het moresprudentieproject: werkplaats voor normatieve professionalisering, in: H. van Ewijk, en H. Kunneman, Praktijken
van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013, pp 75-96.
Kat 2004
M. Kat, Topadvocatuur, in de keuken van de civiele rechtspraktijk, Amsterdam
(Memory Productions), 2004.
Kasper en Muhlbacher 2002, pp. 95-156
H. Kasper en J. Mühlbacher, Von Organisationskulturen zu lernenden Organisationen in: Helmut Kasper en Wolfgang Mayrhofer, Personalmanagement,
Führung, Organisation, 3e druk, Wenen (Linde), 2002, pp. 95-156.
Van Kersbergen TvS 1990, pp. 5-24
K. van Kersbergen, De weerstand van verzorgingsstaten tegen verandering, in:
Tijdschrift voor sociologie 1999/20 nr 1, pp. 5-24.

- 268 -

Kil 2010
A.J. Kil, Managementcompetenties van de managing partner van de law firm,
proefschrift in eigen uitgave Nijmegen 2010.
King MULR 2008, pp. 1096-1104
M.S. King, Restorative Justice, Therapeutic Jurisprudence and the Rise of Emotionally Intelligent Justice, in: 32 Melbourne University Law Review 10961104 (2008).
Kirby, Kirby en Lewis JASP 2002, pp. 1538-1549
E.G. Kirby,S. L. Kirby, M. A. Lewis, A Study of the Effectiveness of Training
Proactive Thinking, Journal of Applied Social Psychology, 2002 32/7 pp.
1538-1549.
Klamer 2005
A.Klamer, In Hemelsnaam!, over de economie van overvloed en onbehagen, Kampen (Ten Have), 2005.
Klanderman 1986
J.H.M. Klanderman, Ratio, Wetenschap en recht, Zwolle (Tjeenk Willink), 1986.
Klijn 1991
A.Klijn, Rechtshulp onderzocht en overdacht. Theoretische reflectie en empirisch
onderzoek omtrent rechtshulp in Nederland 1979-1989, Arnhem (Gouda
Quint), 1991.
Klomp 2013, pp. 199-217
M. Klomp, Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een waarde(n)vol
domein voor normatieve professionalisering, in: H. van Ewijk Van en
H. Kunneman, Praktijken van normatieve professionalisering, Amsterdam
(SWP) 2013, pp. 199-217.
Koffeman 1972
A.R. Koffeman, Agogische methoden, Den Haag (Vuga), 1972.
De Koning en Kostermans 1983
B.A. de Koning en M.N.T. Kostermans, Grote advocatenkantoren in Nederland,
Markt, Management & Maatschapscultuur, (De Koning en Kostermans),
1993.
Kortenhagen en Vasalos 2001
F. Korthagen en A. Vasalos, Maatwerk bij coaching. Handboek Effectief Opleiden,
Den Haag (Delwel) 2001.
Kotkin 1997, pp. 129-153
M.J. Kotkin, The Law School Clinic: A Training Ground for Public Interest
Lawyers, in: J. Cooper en L.G. Trubek, Educating for Justice: Social values
and Legal Education, Dartmouth 1997, pp. 129-153.
Kuhn 2012
Th. S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, Chicago/London (University
of Chiacgo Press), 2012.
Kunneman 1996
H. Kunneman, Van Theemutscultuur naar walkman-ego, contouren van postmoderne individualiteit, Amsterdam/Meppel (Boom), 1996.

- 269 -

Kunneman 2010
H. Kunneman, Ethical Complexity. In: P. Cilliers en R. Allen (red.), Complexity,
Difference and Identity, Dordrecht (Springer Verlag) 2010.
Kunneman 2012a
H. Kunneman, Voorbij het dikke-ik, bouwstenen voor een kritisch humanisme,
Amsterdam (SWP), vierde druk 2012.
Kunneman 2012b
H. Kunneman, Het belang van moreel kapitaal in zorg en welzijn, Stichting Paul
Cremers Lezing, Rijswijk 2012.
Kunneman 2013
H. Kunneman, Normative Professionalization, Interne notitie ter voorbereiding op de onderzoeksaccreditatie Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
2013.
Kwa 2009
Ch. Kwa, De ontdekking van het weten, een andere geschiedenis van de wetenschap,
3e druk Amsterdam (Boom), 2009.
Lampe 2008, pp. 227-279
M. Lampe, A New Paradigm for the Teaching of Business Law and Legal Environment Classes, in: in: Helena Haapio (ed.) A proactive Approach to
Contracting and Law, Turku (Turku University of Applied Sciences), 2008,
pp. 227-279.
Van der Lans 2005
J. van der Lans, Koning burger, Nederland als zelfbedieningszaak, Amsterdam
(Augustus),2005.
Van der Lans 2008a
J. van der Lans, Ontregelen. De herovering van de werkvloer, Amsterdam (Augustus), 2008.
Van der Lans 2008b
J. van der Lans, Stop de transparantieterreur – we werken toch niet met mensen
die we niet vertrouwen?, in: NRC Handelsblad 1 maart 2008, p. 15.
Layard 2005
R. Layard, Happiness, London New York (Penguin Books), 2005.
Lehning en Waele 1997, pp. 1-14
P.B. Lehning en A. Waele, Citizenship, democracy and Justice in the new Europe,
Londen & New York, 1997, artikel onder dezelfde titel pp. 1-14.
Van Leeuwen, Van der Staay en Javornik 2009
B.H.A. van Leeuwen, A.G.H. van der Staay en O. Javornik, Beroep: berdrijfsjurist, poraktische leidraad voor bedrijfsjuristen, Deventer (Kluwer), 2009.
Lievegoed 1987
B.C.J. Lievegoed, Lezingen en essays 1953-1998, Zeist (Vrij Geestesleven) 1987.
Lievegoed 1988
B.C.J. Lievegoed, Samenwerkingsvormen, Zeist (Vrij Geestesleven), 1988.
Lievegoed 2005, pp. 25-52
B.C.J. Lievegoed, Het arbeidsveld der sociale pedagogie, Oratie Economisch

- 270 -

Hogeschool Rotterdam 1954, heruitgegeven in: E. van de Luytgaarden,
Mensen en Moed, 50 jaar organisatieontwikkeling, Soesterberg (Aspekt),
2005, pp. 25-52.
Loth en Gaakeer 2003
M.A. Loth en A.M.P. Gaakeer, Meesterlijk recht, Den Haag (Boom Juridische
Uitgevers), 2003.
Loth en Gaakeer 2007
Loth, M.A. en A.M.P. Gaakeer, Ethiek en het juridisch beroep, Den Haag (Boom
Juridische Uitgevers), 2007.
Lommers 2013, pp. 241-257
M. Lommers, Het hangt in de lucht. Normativiteit en goed werk in de private sector, in: H. van Ewijk en H. Kunneman, Praktijken van normatieve
professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013, pp. 241-257.
Lorenz 2008
Ch. Lorenz, De constructie van het verleden, Amsterdam (Boom), 2008.
Luichies 2013, pp. 259-270
M. Luichies, Normatieve professionalisering van de organisatieadviseur, in: H.
van Ewijk, en H. Kunneman, Praktijken van normatieve professionalisering,
Amsterdam (SWP) 2013, pp. 259-270.
Lutters 2009
J. Lutters, Liberal Education – Uitgangspunten voor een Liberal Arts methodiek en didactiek, Zeist 2009 intern stuk voor het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, www.blcla.nl of www.jeroenlutters.nl. 12 februari
2013 geraadpleegd.
Lutters 2012
J. Lutters, In de schaduw van het kunstwerk art-based learning in de praktijk,
Antwerpen/Apeldoorn (Maklu) 2012.
Lutters 2013
J. Lutters, University 21: Creativiteit als noodzaak, Zwolle 2013.
Van de Luytgaarden 1993a
H.J.L.M. van de Luytgaarden, Grondwet is hyperactieve juridische grondslag,
NRC Handelsblad 23 februari 1993.
Van de Luytgaarden 1993b
E. van de Luytgaarden, Introduction to the theory of Human Rights Law, Utrecht
1993c.
Van de Luytgaarden AA 2004, pp. 773-774
E. van de Luytgaarden, De advocaat kan eindelijk doen waarvoor hij is opgeleid, Ars Aequi 2004, pp. 773-774.
Van de Luytgaarden 2005
E. van de Luytgaarden, Mensen en Moed, 50 jaar organisatieontwikkeling, Soesterberg (Aspekt), 2005.
Van de Luytgaarden 2006a
E. van de Luytgaarden, Nieuwe advocaat doet aan preventie, Financieel Dagblad, 6 juni 2006.

- 271 -

Van de Luytgaarden AA 2006b, pp. 75-79
E. van de Luytgaarden, Is de hbo-jurist welkom, in: Ars Aequi januari 2006,
pp. 75-79.
Van de Luytgaarden 2006c
E. van de Luytgaarden, Man bijt jurist, Grondwetsartikelen in de praktijk van
alledag, Soesterberg (Aspekt), 2006c.
Van de Luytgaarden AA 2006d, pp. 675-679
E. van de Luytgaarden, De hbo-jurist en zijn maatschappelijke taken, in: Ars
Aequi september 2006d, pp. 675-679.
Van de Luytgaarden NJB 2007, pp. 1896-1901
E. van de Luytgaarden, Mystificatie, hiërarchie en groepsinitiatie, over juridische opleidingen, (hbo-)juristen en preventief juridisch werken, NJB
30/2007, pp. 1896-1901.
Van de Luytgaarden 2008a, pp. 213-227
E. van de Luytgaarden, Legal training, paralegals and practising preventive/
proactive law in the Netherlands, in: H. Haapio (ed.) A proactive Approach
to Contracting and Law, Turku 2008, pp. 213-227.
Van de Luytgaarden AA 2008b, pp. 912-916
E. van de Luytgaarden, To be or not to be, over hbo-juristen, (g)een toga en
wat ze eigenlijk zouden moeten doen, in: Ars Aequi december 2008, pp.
912-916.
Van de Luytgaarden 2010, pp. 49-69
E. van de Luytgaarden, Confectie of Maatwerk? in: G. Hupperetz, R. Susskind,
S. de Rooij en E. van de Luytgaarden (red.), hbo-rechten en het werkveld,
Nijmegen 2010, pp 49-69.
Van de Luytgaarden 2011, pp. 127-157
E. van de Luytgaarden, A proactive approach to Law for Lawyers, in: K. Sorsa,
(ed.), Proactive management and proactive business law, a handbook, Turku
(Turku University of Applied Sciences Press), 2011, pp. 127- 157.
Van de Luytgaarden 2013
E. van de Luytgaarden, Verenigd in Diversiteit, Europa, vijf crises: Europees burgerschap en proactive rechtspleging als uitgangspunt voor een duurzame
rechtspraktijk, rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van Lector
Recht in Europa, Recht in de Euregio aan Zuyd Hogeschool op woensdag
30 januari 2013, Heerlen 2013.
Van de Luytgaarden 2015, pp. 16-24
E.van de Luytgaarden, Essay over de T, in: Kwaliteit is breder dan diepte, Bundel
Jongebaliecongres 2015, pp 16-24 op: http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/recht-in-europa 19 juli 2016 geraadpleegd.
Van de Luytgaarden 2016, pp. 33-35
E.van de Luytgaarden, Nadenken over hybridisering van juridisch onderwijs, in:
Tijdschrift voor Onderwijsinnovatie 2016/1, pp. 33-35.
Maas 2007
W. Maas, Creating European Citizens, Plymouth (Rowman & Littelfeild), 2007.

- 272 -

Malsch 2009
M. Malsch, Democracy in the Courts, Surrey (Ashgate), 2009.
Manschot en Van Dartel 2003
H. Manschot en H. van Dartel (red.), In gesprek over goede zorg. Overleg-methoden voor ethiek in de praktijk. Amsterdam (Boom), 2003.
Mascini en Van Erp 2011, pp. 115-132
P. Mascini en J. van Erp, Waarom zijn sommige vormen van rechtshandhaving
effectiever dan andere?, in: M. Hertogh en H. Weyers, Recht van onderop,
antwoorden uit de rechtssociologie, Nijmegen (Ars Aequi Libri), 2011, pp.
115-132.
Margalit 1996
A.Margalit, De fatsoenlijke samenleving, Amsterdam (Van Gennep), 1996.
MacCrate 2003
R. MacCrate, ‘Yesterday, today and tomorrow: building the continuum of legal education and professional development’, Research Paper Series N0.
03/04-1, Clinical Research Institute, New York Law School, September
2003.
Meuwissen 1997
D.H.M. Meuwissen, Grondslagen van de rechtsfilosofie, Deventer (Tjeenk Willink) 1997.
De Montaigne 1998
M. de Montaigne, Essays II, Amsterdam (Boom), 1998.
Mooij 1998
A.Mooij, Psychiatrie, recht en de menselijke maat, Amsterdam (Boom), 1998.
Moore L&S 1973, pp. 719-746
S.F. Moore, S.F., Law and social change: the semi-autonomous social fields as
an appropriate subject of study, Law & Society Review 1973, Volume 7:
pp. 719-746.
Morgan 1997
G. Morgan, Images of Organization, London, New Delhi, (Thousand Oaks California), 1997.
Nabben en Van de Luytgaarden 1996
P.F.P. Nabben en H.J.L.M. van de Luytgaarden, De Ultieme Vrijheid, Een rechtstheoretische analyse van het recht op privacy, Deventer (Kluwer), 1996.
Nap 2012
J. Nap, Vragen naar goed politiewerk: belang-stellend ontwikkelen van de alledaagse praktijk, Den Haag (BoomLemma) 2012.
Nap 2013, pp. 331-344
J. Nap, Het ontwikkelen van goed politiewerk: normatieve professionalisering
als leiderschapsopgave, in: H. van Ewijk, en H. Kunneman, Praktijken van
normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2013, pp. 331-344.
Naves en Van Mourik 2006
H. Naves en M. van Mourik, Vaardig met Bestuursrecht, Den Haag ( Boom
Juridische Uitgevers), 2006.

- 273 -

Niemeijer 1991
E. Niemeijer, Geschillen over bouwplannen, Een rechtssociologisch onderzoek
naar de betekenis van regels en afhankelijkheid voor de beslechting van geschillen tussen burger en gemeente over bouwen en ruimtelijke ordening,
Deventer (Kluwer), 1991.
Noone 1997, pp. 257-284
M.A. Noone, Australian Community Legal Centres - the University Connection, in: J. Cooper en L.G.Trubek, Educating for Justice: Social values and
Legal Education, Dartmouth (Ashgate),1997, pp. 257-284.
Otten 2008, pp. 214-226
M. Otten, Goede Docenten, in: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde en Y. Zomer,
Goed werk, verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam
(SWP) 2008, pp. 214-226.
Van Otterlo 2005
R.C.H. van Otterlo, (HR-)Management in de rechtspraktijk, Den Haag (Boom
Juridische Uitgevers) 2005.
Van Otterlo en Dijkstra 2006
R.C.H. van Otterlo en J. Dijkstra, Management en Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers),
2006.
Van Otterlo 2007, pp. 14-15
R. van Otterlo, Elke advocaat moet een universele mens zijn, OSR Oprecht
2007/8, pp 14-15.
Van Otterlo 2008
R.C.H. van Otterlo, There once was a World….de professionalisering van de balie
in de moderne tijd, Amsterdam (Amsterdam University Press), 2008.
Van Otterlo 2010
R.C.H. van Otterlo, Organisatie van professional services, handboek zakelijke
dienstverlening in het juridisch domein, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2010.
Oud 1982
P.J. Oud, Honderd Jaren, Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland
1840-1940, Assen (Van Gorcum), 1982.
Oude Vrielink 2011, pp. 61-78
M. Oude Vrielink, Wanneer is zelfregulering een effectieve aanvulling op overheidsregulering?, in: M. Hertogh en H. Weyers, Recht van onderop, antwoorden uit de rechtssociologie, Nijmegen (Ars Aequi Libri), 2011 pp. 61-78.
Packer en Ehrlich 1972
H.L. Packer en Th. Ehrlich, New directions in legal education, Berkeley (McGraw-Hill), 1972.
Perry JLE 2007, pp. 1-11
J.E. Perry, Thinking like a professional, Journal of Legal Education 2007, pp.
1-11.
Pessers 1999

- 274 -

D.W.J.M. Pessers, Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek
naar het wederkerigheidsbeginsel, Amsterdam (faculteit der rechtsgeleerdheid, universiteit van Amsterdam), 1999.
Plett en HorstKoetter 1997, pp. 285-298
K. Plett en I. Horstkoetter, Women’s Empowerment in a Society in Transition:
A Mix of innovation and Preservation (An Example form Slovenia), in: J.
Cooper en L.G. Trubek, Educating for Justice: Social values and Legal Education, Dartmouth (Ashgate), 1997, pp. 285-298.
Pound ALR 1910, pp. 12-36
R. Pound, Law in books and Law in action, in: American Law Review 44 1910,
pp.12-36.
Pound CLR 1941, pp. 1-26
R. Pound, Justice According to Law, in: Columbia Law Review 1941, pp 1-26.
Pouwelse 2013
E.S. Pouwelse, S. Muller, M. Barendrecht, R. Porter, W. de Wever et al. Innovating Justice: Developing new ways to bring fairness between people, The Hague
(Hiil) 2013.
Putnam 1994
R.D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, New
Jersey (Princeton University Press), 1994.
Putnam 2000
R.D. Putnam, Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community,
New York (Simon & Schuster), 2000.
Van de Putte 1998
A.van de Putte, Burgerschap en de Moderne Staat, in: B.J. de Clerq, P. Develtere, A. van de Putte, B. Raymaekers, P. Schotsmans, T. Vandevelde en F. de
Wachter, De Burger en zijn Staat, Leuven (Davidsfonds) 1998.
Rawls 1971
J. Rawls, A theory of Justice, Cambridge MA (Belknap Press of Harvard University Press),1971.
Rekola 2007, pp. 47-64
K. Rekola, Service design as a basis for successful Commercial Contracting,
Turku Conference 13-16 juni 2007, commercial contracting for strategic
advantage- potentials and prospects, pp 47-64.
Quzi-Ul Hoque 1997, pp. 218-233
R. Quzi-Ul Hoque, Social Values Through Litigation: the Case of Bangladesh,
in: J. Cooper en L.S. Trubek, Educating for Justice: Social Values and Legal
Education, Dartmouth (Ashgate) 1997, pp 218-233.
RMO 2004
Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Toegang tot Recht, Den Haag
2004.
Riesman 1950
D. Riesman, The lonely Crowd: a study of changing American Character, New
Haven (Yale University Press), 1950.

- 275 -

Rhode 2004
D.L. Rhode, Access to Justice, New York (Oxford University Press), 2004.
De Rooij 2010, pp. 25-47
S. de Rooij, De hbo-jurist, in: G. Hupperetz, R. Susskind, S. de Rooij en E. van
de Luytgaarden (red.), hbo-rechten in het werkveld, Nijmegen (Wolf Legal
Publishers),2010, pp 25-47.
De Rooij 2012
S. de Rooij, De hbo-jurist: kans of bedreiging? De positionering van de hbo-jurist
in de wereld van de klassieke juridische beroepen, Nijmegen (Wolf Legal Publishers), 2012.
Salmi-Tolonen 2011
T. Salmi-Tolonen, Proactive business law and the prevention and resolution of
disputes, in: K. Sorsa, (ed.), Proactive management and proactive business
law, a handbook, Turku (Turku University of Applied Sciences), 2011.
De Savornin Lohman TvC 2009, pp. 42-45
A.F. de Savornin Lohman, Verbindende rechtspraak, Tijdschrift voor coaching
december 2009/4, pp. 42-45.
Van Schaaijk 2011
G.A.F.M van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag (Boom
Juridische Uitgevers), 2011.
Schachner-Chanen 2007, pp. 1-9
J. Schachner-Chanen, Re-engineering the J.D., the American Bar Association
Journal, 9 juli 2007, op. www.abanet.org/journal,( pp. 1-9), geraadpleegd
op 16 juni 2011.
Scheffer 2007
P. Scheffer, Het land van Aankomst, Amsterdam (De Bezige Bij), 2007.
Schiffelers, Bos en Boordergraaf 2014, pp. 17-36
M.J. Schiffelers,, A. Bos en M. Noordergraaf, ‘Collectief vakmanschap’. Leren van professionele standaarden in andere beroepsgroepen, in: Rechtsstreeks:2014/1, Raad voor de Rechtspraak, Den haag (SDU Uitgevers),
pp. 17-36.
Schukoske 1997, pp. 194-218
J.E. Schukoske, Facing realities: Socio-Legal Study in Sri Lanka, in: J. Cooper
en L.S. Trubek, Educating for Justice: Social Values and Legal Education,
Dartmouth (Ashgate), 1997, pp. 194-218.
Schuitema, Ten Dam en Veugelers 2008, pp. 69-89.
Schuitema, J.A., G. ten Dam en W.M.M.H. Veugelers, Teaching Strategies for
Moral Education. In: Journal of Curriculum Studies, 2008, jrg. 40, pp.
69-89.
Schuyt, Groenendijk en Sloot 1976
C.J.M. Schuyt., C.A. Groenendijk en B. Sloot, De weg naar het recht; een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhang tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening, Deventer (Kluwer), 1976.
Schuyt 2011, pp. 18-23

- 276 -

C.J.M. Schuyt, Welke eisen kunnen we stellen aan een Juridische opleiding
anno 2010, in: Strafblad 2011-4, pp. 18-23.
Schwitters 2000
R.S.J. Schwitters, Recht en samenleving in verandering, Deventer (Open Universiteit), 2000.
Schwitters 2011, pp. 327-347
R. Schwitters, Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel
aansprakelijkheidsrecht?, in: M. Hertogh en H. Weyers, Recht van onderop,
antwoorden uit de rechtssociologie, (Nijmegen Ars Aequi Libri), 2011, pp.
327-347.
Sennett 1998
R. Sennett, De flexibele mens, Amsterdam (Muntinga), 1998.
Sennett 2003
R. Sennett, Respect, Amsterdam (Byblos), 2003.
Sennett 2008
R. Sennett, The Craftsman, London (Allen Lane/Penguin Press), 2008.
Van Seters 2008, pp. 121-138
P. van Seters, Nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven en civil
society: de volgende fase, in: Bedrijfsleven en civil society, P. Dekker en P. van
Seters (red.), Driebergen (Stichting Synthesis), 2008, pp. 121-138.
Siedel en Haapio 2011
G. Siedel, en H. Haapio, Proactive law for managers, a hidden source of competitive advantage, Surrey (Ashgate), 2011.
Slama 1993
A.G. Slama, L’angelisme exterminateur. Essaie sur l’ordre moral contemporain, Paris (Grassset) 1993.
Smits 2009
J. Smits, Omstreden Rechtswetenschap. Over aard, methode en organisatie van de
juridische discipline, Den Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2009.
Sorsa 2008, pp. 130-148
K. Sorsa, Responsible business; intergrating legal environment into company
strategy by a proactive approach – a new source for competitive advantage,
in: S. Nysten-Haarala (ed.), Corporate Contracting Capabilities, Joensuu
2008, pp. 130-148.
Sorsa 2009, pp. 35-70
K. Sorsa, The proactive law approach: a further step towards better regulation.
In: J. Tala en A. Pakarinen (eds.), Changing forms of legal and non-legal
institutions and new challenges for the legislator – International Conference on Legislative Studies in Helsinki: Mational Research Institute of Legal
Policy. Research Communications 97, Helsinki 2009, pp. 35-70.
Sorsa 2011
K. Sorsa, (ed.), Proactive management and proactive business law, a handbook,
Turku (Turku University of Applied Sciences Press), 2011.
Spierts en Van Vliet 2008, pp. 160-178

- 277 -

M. Spierts en P. van Vliet, Goed jongerenwerk, aansprekend en assertief, in: G.
Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde en Y. Zomer, Goed werk, verkenningen van
normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2008, pp. 160-178.
Spoormans 1999
H.C.G. Spoormans, Problem Based Learning in European Public Affairs,
Pennsylvania 1999. www.acedemia.edu/spoormans 13 maart 2016 geraadpleegd.
Spoormans 2014, pp. 2987-2992
H.C.G. Spoormans, Over massaliteit en kwaliteit van het juridisch onderwijs,
in: NJB 2014, pp. 2987-2992.
Stolker NJB 2003a, pp. 766-778
C.J.M.M. Stolker, Ja, geleerd zijn jullie wel!, Over de status van de rechtswetenschap in: NJB 2003, pp. 766-778.
Stolker 2003b
C.J.M.M. Stolker, De dag verga, waarop ik geboren werd, rede uitgesproken
ter gelegenheid van de 428ste dies natalis van de universiteit Leiden op 7
februari 2003(b).
http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content_docs/oraties_2003/
diesrede_c._stolker.pdf. op 13 februari 2014 geraadpleegd.
Stolker AA 2013, pp. 72-81
C. Stolker, Over de toekomst van het juridische onderwijs, in: Ars Aequi januari
2013, pp. 72-81.
Stolker 2014
C.Stolker, Rethinking the Law School. Education, Research, Outreach and Governance, Cambirdge (Cambridge University Press) 2014.
Stolle, Wexler en Winick 2000
D.P. Stolle, D.B. Wexler en B.J. Winick, Practicing Therapeutic Jurisprudence,
law as a helping profession, Durham North Carolina (Carolina University
Press), 2000.
Stone 1997, pp. 56-88
A.Stone, Women. Law School and Student Commitment to the Public Interest,
in: J. Cooper en L.G. Trubek, Educating for Justice: Social Values and Legal
Education, Dartmouth (Ashgate), 1997, pp. 56-88.
Strauss 1977
L. Strauss, Naturrecht und Geschichte, Stuttgart (Suhrkamp), 1977.
Sullivan e.a. 2007
W. M. Sullivan, A. Colby, J. Welch Wegner, L. Bond, L. S. Shulman, Educating
Lawyers, Preparation for the profession of Law, The Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching, summary, 2007, Stanford California,
(Jossey-Bass/Wiley), 2007.
Susskind 1996
R. Susskind, The future of law, facing the challenges of information technology,
Oxford (Oxford University Press), 1996.
Susskind 2007, pp. 2-5

- 278 -

R. Susskind, Nieuw businessmodel voor de advocatuur, klanten van intellectuele dienstverleners bundelen de krachten, in: Voxius Legal Letter ter gelegenheid van het jonge balie congres 2007, pp. 2-5.
Susskind 2008
R. Susskind, The End of Lawyers, Oxford (Oxford University Press), 2008.
Susskind MR 2010, pp. 16-23
R. Susskind, Het recht is geen consumptiegoed, interview met Richard Susskind over de toekomst van de juridische dienstverlening door Miek Smilde,
in: Mr. Magazine voor juristen 2010/1, pp. 16-23.
Susskind 2013
R. Susskind, Tomorrow’s Lawyers, Oxford (Oxford University Press), 2013.
De Swaan 1982
A.de Swaan, De mens is de mens een zorg, Amsterdam (Meulenhoff), 1982.
Tanja 2006, pp. 83-95
G. Tanja, “Bologna”: The chance to diversify Legal education and vocational
training in the Netherlands, in: Congresbundel jonge balie 2006, Bachelor-Master Congres, Utrecht 2006, pp.83-95.
Teubner 1987, pp. 3-48
G.C.M. Teubner, Juridification – concepts, aspects, limits, solutions, in:
G.C.M. Teubner (ed.), Juridifiction of social spheres: A comparative analysis
in the areas of labor, coproate, antithrust and social welfare law, Berlin/New
York (Walter de Gruyter) 1987, pp. 3-48.
Tigchelaar 2008, pp. 194-212
H. Tigchelaar, Normatieve professionalisering in een multiculturele context,
verhalen van professionals in de jeugdzorg, in: G. Jacobs, R. Meij, H.
Tenwolde en Y. Zomer, Goed werk, verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam (SWP) 2008, pp. 194-212.
Tobol 1997, pp 88-106
A.R. Tobol, Integrating Social Justice Values into the Teaching of Legal research
and Writing: Reflections form the Field, in: J. Cooper en L.S. Trubek, Educating for Justice: Social Values and Legal Education, Dartmouth (Ashgate),
1997, pp. 88-106.
Tonkens en De Wilde 2013a
E. Tonkens en M. de Wilde, Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in de
wijk, Amsterdam (van Gennep), 2013.
Tonkens en De Wilde 2013b, pp. 11-23
E. Tonkens en M. de Wilde, Inleiding in: E. Tonkens en M. de Wilde, Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in de wijk, Amsterdam (van Gennep),
2013, pp. 11-23.
Tonkens 2013c, pp. 171-188
E. Tonkens, E., Jeugdoverlast, de strijd om macht en gezag in Kanaleneiland, in:
E. Tonkens, en M. de Wilde, Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in
de wijk, Amsterdam (van Gennep), 2013, pp. 171-188.
Tonkens en de Wilde 2013d, pp. 263-279

- 279 -

E. Tonkens, en M. de Wilde, Conclusies, nieuwe verbanden en nieuwe scheidslijnen in de wijk, in: E. Tonkens, en M. de Wilde, Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in de wijk, Amsterdam (van Gennep), 2013, pp 263-279.
Trappenburg AA 1998
M.J. Trappenburg, De wet als winterdijk, Ars Aequi 1/10/1998. www.margottrappenburg.nl/ARSAEQUI.pdf 19 oktober 2014 geraadpleegd.
Vago 2000
S. Vago, Law and Society, 6e dr. New Jersey 2000.
Vanderstraeten 2001, pp. 175-191
R. Vanderstaeten, Pedagogische interactie in organisatiesystemen, in: Tijdschrift
voor sociologie 2001/22 nr. 2, pp. 175-191.
Veerman, Kok en Clement 2013
G.J. Veerman, D.R.P. Kok en L.J. Clement, Over wetgeving, principes, paradoxen
en praktische beschouwingen, derde druk Den Haag (SDU juridisch) 2013.
Van Velthoven en ter Voert 2004
B.J.C. van Velthoven en M.J ter Voert M.m.v. M. van Gammeren-Zoeteweij
Geschillenbeslechtingsdelta 2003. Over verloop en afloop van (potentieel)
juridische problemen van burgers. WODC Den Haag (Boom Juridische
Uitgevers), 2004.
Van Velthoven en Klein Haarhuis 2010
B.J.C. van Velthoven en C. Klein Haarhuis, Geschillenbeslechtingsdelta 2009.
Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers.
WODC Den Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2010.
Verhofstadt 2009
G. Verhofstadt, De weg uit de crisis, Hoe Europa de wereld kan redden, Amsterdam (De Bezige Bij), 2009.
Verschuren en Doorewaard 2007
P. Verschuren en H. Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek, Den Haag
(LEMMA), 2007.
Vervaele 1990
J. Vervaele, Rechtsstaat en recht tot straffen, van klassiek rechtsindividualisme naar
sociaal rechtsdenken. Een strafrechtsvergelijkend grondslagenonderzoek,
Arnhem (Gouda Quint), 1990.
Veugelers 2003
W.M.M.H. Veugelers, Waarden en normen in het onderwijs. Zingeving en Humanisering: Autonomie en sociale betrokkenheid, Utrecht 2003 inaugurele
rede Universiteit voor Humanistiek.
Veugelers 2005, pp. 284-291
W.M.M.H. Veugelers, Networks of teachers or teachers caught in networks. In:
Journal of Educational Change 2005, nr. 6(3), pp. 284-291.
Veugelers 2011, pp. 473-485
W.M.M.H. Veugelers, The moral and the political in global citizenship: appreciating differences in education. In: Globalisation, Societies and Education
2011, nr. 9 (3-4), pp. 473-485.

- 280 -

Voermans MR 2014, p. 21
W. Voermans, Minder ontzag voor de praktijk, in: Magazine 7/8 2014, jrg 10,
p. 21.
Ter Voert 2011, pp. 153-167
M. ter Voert, Hoe ontstaan en verlopen geschillen?, in: M. Hertogh en H.
Weyers, Recht van onderop, antwoorden uit de rechtssociologie, Nijmegen
(Ars Aequi Libri), 2011, pp. 153-167.
Ter Voert en C.M. Haarhuis 2015
M.J. ter Voert en C.M. Haarhuis, Geschillenbeslechtingsdelta 2014. Over verloop
en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers. WODC Den
Haag (Boom Juridische Uitgevers), 2015.
Vranken 2005
J.B.M. Vranken, Algemeen Deel, Deventer (Kluwer) 2005.
De Waal 2009
F. de Waal, De Aap in ons, Utrecht (Olympus) 2009.
Weber 1968
M. Weber, Law in Economy and Society, Cambridge (CUP) 1968.
Wendt 2008
J.A.I. Wendt, De methode der rechtswetenschap vanuit kritisch- rationeel perspectief, Zutphen (Paris), 2008.
Wester en Peters 2004
F. Wester en V. Peters, Kwalitatieve analyse uitgangspunten en procedures, Bussum
(Coutinho),2004.
De Wilde 2013, pp. 47-67
M. de Wilde, Diepgaande gezelligheid, de alledaagse problematiek van burgerschap In Slotermeer, in: E. Tonkens, en M. de Wilde, Als meedoen pijn
doet, affectief burgerschap in de wijk, Amsterdam (van Gennep), 2013, pp.
47-67.
Wierdsma 1999
A.Wierdsma, Co-creatie van verandering, Delft (Eburon) 1999.
Wierdsma en Swieringa 2011
A.Wierdsma en J. Swieringa, Lerend organiseren en veranderen, Groningen/Houten (Noordhoff) 2011 3e dr.
Wilensky 1964, pp. 137-158
H.L. Wilensky, The Professionalization of Everyone?, American Journal of Sociology 1964/70, pp. 137-158.
Wilson 2012, pp. 170-188
R.J. Wilson, Practical training in law in the Netherlands: big law model or clinical model, and the call of public interest law, Utrecht law review, issue 1
volume 8 january 2012, pp. 170-188.
De Winter 2000
M. de Winter, Beter maatschappelijk opvoeden, hoofdlijnen van een eigentijdse
participatie-pedagogiek, Assen (Van Gorcum), 2000.
Witman 2010, pp. 21-35

- 281 -

Y. Witman, Het verborgen curriculum, in: M&O nr 4 juli/augustus 2010, pp.
21-35.
Witteveen 1996
W.J. Witteveen, De geordende wereld van het recht, een inleiding, Amsterdam
(Amsterdam University Press), 1996.
WRR 2002
Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag 2002, nr. 63.
WRR 2014
WRR Rapport, Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid -28, M. Kremer, M. Bovens, E. Schrijvers en R. Went (red.), (Amsterdam University Press) Amsterdam, 2014.
Woltjer 2002
A.Woltjer, Wetgever, rechter en het primaat van de gelijkheid, Den Haag (Boom
Juridische Uitgevers), 2002.
Van Wijmen 2006
P.C.E. van Wijmen, Een maatschappelijke orde, rapport van de commissie Van
Wijmen aan Minister van Justitie Donner, Den Haag 24 april 2006.
Van der Zee 2010
F. van der Zee, Kennisverwerving in de empirische wetenschappen de methodologie
van wetenschappelijk onderzoek, Groningen (BMOOO) 2010.
Ziegert 2002
K.A. Ziegert, Introduction to the transaction edition of Eugene Ehrlich’s, Fundamental Principles of Sociology of Law, New Brunswick (Transaction Publishers), 2002.
Zwart 1975
C.J. Zwart, Tussen Harmonie en Conflict, Assen (Van Gorcum), 1975.

- 282 -

Juristen die zich bezighouden met vragen over recht en over wat rechtvaardig is in een gegeven geval zijn voor het menselijk samenleven belangrijk.
Zij zijn getraind in het adresseren van vragen die het wezen van ons menszijn raken: vragen over vrijheid, solidariteit, gelijkheid, rechten en plichten.
Deze professionals moeten goed worden opgeleid. Over die opleiding, een
opleiding die deugt en deugd doet, gaat dit boek.
Het beschrijft het spanningsveld tussen de eisen die aan juridisch opleiden
worden gesteld en de ideeën die vanuit de vernieuwingsbeweging preventive
law kunnen worden geformuleerd. Het combineert een theoretische analyse
en een praktijkgerichte toepassing. Het is een bijdrage aan de theorie en praktijk van de normatieve professionalisering.
Eric van de Luijtgaarden studeerde rechten en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft 30 jaar ervaring in het (juridisch) onderwijs in
binnen- en buitenland gecombineerd met werken in de (juridische) praktijk. Momenteel is hij lector recht aan Zuyd Hogeschool Sittard en zelfstandig adviseur proactive law.

Uitgeverij Aspekt

www.uitgeverijaspekt.nl

