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PERMANENT ACTUEEL. HET VERNIEUWENDE 
OPLEIDINGSCONCEPT VAN HOFFELIJK JURIDISCH

De juridische sector bevindt zich momenteel in een transitie. Actualiteiten en belangrijke thema’s volgen elkaar in 
een rap tempo op. De eisen van cliënten worden hoger door de toegankelijkheid van informatie en de toenemende 
digitalisering zorgt ervoor dat meer werk in kortere tijd gedaan kan worden. Hierdoor moeten advocaten hun 
kennis en kunde voortdurend up-to-date houden en steeds effectiever en effi ciënter gaan werken. Uiteraard kan 
de visie op opleiden daarin niet achterblijven. Voor Hoffelijk hét moment haar jarenlange ervaring in het opleiden 
van professionals in de zakelijke dienstverlening uit te breiden naar de juridische sector. Dit heeft geresulteerd in 
de lancering van ons geheel vernieuwende opleidingsconcept: Permanent Actueel.

Het ontstaan van Permanent Actueel voor 
advocaten
Sinds 2011 zijn wij als opleider actief in de 
fi nanciële sector. De uitgangspunten van het 
Permanent Actueel concept van Hoffelijk slui-
ten naadloos aan op de snel veranderende 
wereld en de wijze waarop dit de visie op op-
leiden beïnvloedt. Advocaten moeten continu 
op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen 
hun rechtsgebied en de impact hiervan op de 
praktijk. Het kost veel tijd dit zelf volledig bij te 
houden. Om advocaten hierin blijvend te kun-
nen ontzorgen, is Hoffelijk Juridisch opgericht.

Dag in dag uit borgen wij de vakbekwaamheid 
van meer dan 25.000 professionals, waarmee 
zij voldoen aan de vereisten vanuit wetgeving 
en cliënt. Tegelijkertijd blijven we voortdurend in 
beweging om de behoeften van organisaties te 
vervullen op het gebied van kennis en kwaliteit. 
Onze expertise in digitaal leren en onze passie 
voor kwaliteit, delen wij via Permanent Actueel 
nu ook met de advocatuur. 

Permanent Actueel 
vormt dé basis voor het 
ontwikkelen en onderhouden 
van de kennis en kunde 
van iedere advocaat

De mogelijkheden van Permanent Actueel
Hoffelijk Juridisch is door de NOvA geaccre-
diteerd als erkende opleidingsinstelling. Daar-
door kunnen deelnemers direct hun PO-punten 
behalen. Met Permanent Actueel kunnen advo-
caten volledig digitaal continu up-to-date zijn 
en blijven van de laatste ontwikkelingen binnen 

hun rechtsgebied(en). Doordat de relevante 
actualiteiten altijd met een korte time to market 
worden vertaald, zorgen wij ervoor dat advoca-
ten deze direct kunnen toepassen in de praktijk. 
Zo vormt Permanent Actueel dé basis voor het 
ontwikkelen en onderhouden van de kennis en 
kunde van iedere advocaat. 

De deskundige vakredactie scant, selecteert 
en beoordeelt alle relevante actualiteiten en 
thema’s. Ze vat deze voor je samen en plaatst 
ze vervolgens als update in jouw persoonlijke 
online leeromgeving. Hier heb je 365 dagen per 
jaar via elk device toegang tot. Bij iedere update 
krijg je praktische tips, zodat je deze direct kunt 
toepassen in de praktijk. Nadat er één uur aan 
onderwijs beschikbaar is, volgt er een leeracti-
viteit met afsluitende toets van tien vragen. Bij 
een voldoende afronding (70%) behaal je direct 
je PO-punten. Wil je een actualiteit of thema lie-
ver op een later moment nog eens teruglezen? 
Dan kun je deze altijd terugvinden in het archief.

Blijf nu ook Permanent Actueel
Op onze website kun je kiezen uit drie pak-
ketten, waarmee je al Permanent Actueel bent 
vanaf € 33,17 per PO-punt. 

Wil jij dus ook je vak constant bijhouden, prak-
tische tips krijgen, kostbare tijd besparen en je 
benodigde PO-punten behalen? Ga dan nu naar 
hoffelijk.nl/juridisch/proefmaand en vraag direct 
vrijblijvend jouw proefmaand aan. Je behaalt 
daarmee ook gelijk kosteloos één PO-punt.

Bekijk in de animatievideo 
hoe Permanent Actueel in 
zijn werk gaat.
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https://bit.ly/AA_Proefmaand
https://bit.ly/AA_QR_PermanentActueel


opinie Ars Aequi september 2021  787

arsaequi.nl/maandblad  AA20210787Redactioneel

DE SUBSIDIEREGELING BEROEPSOPLEIDING 
SOCIAAL ADVOCATEN: EEN GOED BEGIN, 
MAAR HALF WERK
Youri Cremers & Lara Ohnesorge

Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand (‘Cijfers en trends’, rvr.org) blijkt dat de uitstroom van sociaal 
advocaten in de periode 2014-2019 elk jaar groter was dan de instroom. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde 
leeftijd van sociaal advocaten is gestegen. In 2012 was 31% van hen jonger dan 35 jaar, in 2019 nog maar 
20%. Steeds minder jonge meesters maken de keuze om (kort) na hun rechtenstudie als sociaal advocaat te 
beginnen. Dat heeft volgens ons te maken met de lage beloning die sociaal advocaten ontvangen. Voor starters 
valt dit uiteen in een tweetal problemen: (i) de lage vergoeding zelf, en (ii) het feit dat de beroepsopleiding uit 
eigen zak moet worden betaald. Wij bespreken beide punten hieronder. 

Sociaal advocaten krijgen voor hun werk een forfaitaire vergoeding. Dat betekent dat op voorhand per 
type zaak is vastgesteld hoeveel uren een advocaat maakt, uitgedrukt in punten (art. 2-5 Besluit vergoedin-
gen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000)). Voor zo’n systeem is veel te zeggen. Het voorkomt dat er onnodig veel 
uren gemaakt worden teneinde een hoge(re) toelage te krijgen. Het is wel noodzakelijk dat de vergoeding in 
een redelijke verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden. Dat houdt niet alleen in dat de daadwerkelijk 
gemaakte uren in het algemeen dienen te corresponderen met de forfaitair vastgestelde uren, maar ook dat de 
forfaitaire vergoeding op zichzelf voldoende hoog moet zijn om een redelijk inkomen te genereren. Indien een 
zaak meer uren kost dan overeenkomt met de forfaitair vastgestelde punten, kan weliswaar een aanvraag voor 
extra vergoeding worden ingediend, maar pas als het aantal uren drie keer zo hoog is (Van Nispen, De staat van 
de sociale advocatuur, 2019, p. 4). Hierdoor ontstaat er een aanzienlijk gat tussen het aantal gemaakte uren 
en het aantal vergoede uren. Voorts is de vergoeding op zichzelf laag: het basisbedrag (art. 3 Bvr 2000) was in 
2020 even hoog als in 2010, namelijk € 110,62 per punt. Wel is er voor 2020 en 2021 een extra toelage inge-
steld, resulterend in een tarief van € 121,50 per punt voor de eerste 1.500 punten (Kamerstukken II 2019/20, 
31753, nr. 182, p. 1). Maar gecorrigeerd met de door het CBS vastgestelde inflatiecijfers betreffende de 
periode 2010-2020 blijft de koopkracht van dit hogere tarief achter ten opzichte van die van de vergoeding van 
2010. Ondanks de extra toelage is de vergoeding relatief gezien dus afgenomen in de afgelopen tien jaar. 

Daarnaast moet de beginnende sociaal advocaat vaak zijn eigen beroepsopleiding financieren, zonder dat 
hij in loondienst wordt genomen. Door jaren van bezuiniging kunnen de meeste kantoren die (voornamelijk) 
gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen het zich namelijk niet permitteren om advocaat-stagiairs in loondienst te 
nemen én hun beroepsopleiding te bekostigen. 

De per 1 december 2020 in werking getreden Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (Stcrt. 
2020, 61599) moet de instroom van advocaat-stagiairs in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand stimule-
ren (art. 2). Een bedrag van twee miljoen euro wordt beschikbaar gesteld om de kosten van de beroepsopleiding 
van sociaal advocaat-stagiairs te vergoeden. Aanspraak hierop kan enkel worden gemaakt door advocaat-stagi-
airs in loondienst. Uiteraard verlaagt dit de drempel om in de sociale advocatuur te stromen. Niettemin twijfelen 
wij aan de impact van de subsidieregeling. Voornoemd bedrag strekt namelijk ter subsidiëring van slechts 175 
advocaat-stagiairs en is bij het ter perse gaan van dit redactioneel al bijna uitgeput: er kunnen nog ongeveer 35 
aanvragen worden gedaan (‘Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput’, advocaten-
orde.nl, 29 april 2021). Het is te verwachten dat het subsidieplafond dus tijdens de tweede aanvraagronde, deze 
september, al wordt bereikt. Bovendien brengt de subsidieregeling geen verandering in het eerste probleem dat 
wij hierboven signaleren. De (hoogte van de) forfaitaire vergoeding laat zij immers ongemoeid.

Structurele verbeteringen, zoals een permanente ophoging van de forfaitaire vergoeding en een permanente 
aanspraak op bekostiging van de beroepsopleiding, brengt de subsidieregeling derhalve niet. Dat die echter 
nodig is, lijkt de Tweede Kamer zich door aanneming van de motie-Klaver/Ploumen (Kamerstukken II 2020/21, 
28362, nr. 44) inmiddels te realiseren. Daarin wordt ertoe opgeroepen ‘voldoende middelen structureel vrij te 
maken voor de sociale advocatuur’. Het is te hopen dat nu de daad bij het woord wordt gevoegd.

https://www.rvr.org/
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/subsidieregeling-beroepsopleiding-sociaal-advocaten-bijna-uitgeput#:~:text=Beroepsopleiding advocaten-,Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput,Raad voor Rechtsbijstand worden gehonoreerd.&text=Voor de regeling is %E2%82%AC,genoeg voor 175 advocaat%2Dstagiairs.
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/subsidieregeling-beroepsopleiding-sociaal-advocaten-bijna-uitgeput#:~:text=Beroepsopleiding advocaten-,Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput,Raad voor Rechtsbijstand worden gehonoreerd.&text=Voor de regeling is %E2%82%AC,genoeg voor 175 advocaat%2Dstagiairs.
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