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In gesprek met de rechter in familiezaken  
 

 

Introductie 

Waar loopt u als advocaat tegenaan in uw contact met de rechter? Waar loopt een rechter 

tegenaan in het contact met een advocaat? Hoe wordt u ervaren door de rechter? Waar 

hebben rechters moeite mee? Wat kunt u beter niet doen? Wat juist wel? Wat zijn de 

dilemma’s? 

 

Het zou handig en nuttig zijn als rechter en advocaat meer weten van elkaars 

beweegredenen, maar elkaar feedback geven zit (nog) niet zo in het systeem.  In dit kader is 

in Den Haag en in nog een paar arrondissementen gestart met feedback online van 

deurwaarders, advocaten en justitiabelen; juist om uit te wisselen hoe u wederzijds elkaar 

ervaart. Meer wederzijds inzicht in gedrag en optreden helpt niet alleen de advocaat maar 

ook de rechter om het juridisch proces te optimaliseren. 

 

Inhoud van de training 

Tijdens deze interactieve workshop zit u samen met een rechter in familiezaken een middag 

rond de tafel en wisselt u ervaringen uit. 

Het is daarbij natuurlijk mogelijk uw eigen vragen voor te leggen aan de rechter. 

 

Na afloop  van de workshop heeft u een goed beeld van de zaken, waar u op moet letten in 

de rechtszaal. U heeft veel praktische tips gekregen en u weet de juiste houding aan te 

nemen en de juiste toon te raken. Nog belangrijker misschien; u weet wat u beter niet kunt 

doen. 

 

Voorbereiding en aanpak van de training 

Voor deze training is geen voorbereiding nodig. 

Naast theorie is er veel ruimte voor oefening. 

 

Duur training en locatie 

De training beslaat één dagdeel. 

Er zijn jaarlijks verscheidene mogelijkheden om in te schrijven voor de training. Voor actuele 

data en trainingslocatie verwijzen wij u graag naar het secretariaat van Merlijn of naar de 

website www.servicehuis-advocatuur.nl  

 

Aantal deelnemers 

Per training kunnen maximaal  12 deelnemers worden ingeschreven.  

 

Incompanytraining  

Bij een incompanytraining overleggen we eerste met u over de specifieke wensen 

van uw organisatie. Daarna stellen we een offerte op. 
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Trainers en prijs  

De training wordt gegeven door een ervaren trainer. De trainers zijn mensen die de 

advocatuur van haver tot gort kennen. Ze zijn advocaat of zijn het geweest en hebben later 

in hun carrière gekozen voor een ander juridische professie. Ze hebben bewezen 

didactische kwaliteiten alsmede inhoudelijke juridische deskundigheid op het niveau dat 

Merlijn van haar docenten en trainers vereist  

Voor nadere informatie over de trainers en de prijs verwijzen wij u naar onze website.  

www.servicehuis-advocatuur.nl. 

 

Opleidingspunten 

Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut o.a. geaccrediteerd door het Nederlands 

Mediation Instituut (NMI) thans MfN, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA),  

Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA), de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie (KNB), certificatiecommissie SAD (ten behoeve van 

arbeidsdeskundigen) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVA).  

Voorts zijn het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), de Sociaal 

Geneeskundige Registratie Commissie (SGRC) en Bureau beëdigde tolken en 

vertalers (Bureau Wbtv) na individuele beoordeling bereid opleidingspunten toe te 

kennen in het kader van de verplichte permanente educatie. Momenteel worden 

er alleen PO punten aangevraagd. Voor alle overige beroepsgroepen kunnen op 

verzoek punten aangevraagd worden. Eventuele kosten zijn voor rekening van de 

cursist. 

 

 

Permanente Educatie NOVA / NEVOA 

Deze training levert u de volgende punten op: 

3 PO kennis punten 
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