
Pleiten of praten

Er verandert veel in de rechtbank: kon je vroeger met een mooi pleidooi de rechter overtuigen, binnenkort 
gaat dat helemaal anders. De rechter gaat zich proactief met het proces bemoeien en als het aan de 
rechtbank ligt word je als advocaat leverancier van informatie en onderhandelaar.  Beide partijen gaan dan 
in een gezamenlijk proces onder leiding van de rechter op zoek naar een oplossing of ideale uitkomst.  

Wat betekent dit voor vaardigheden en houding van de advocaat en de rechter?  Dat gaan we beleven op 
het eerste PleitAcademie seminar op 11 oktober a.s. van bij Stibbe in Amsterdam. Een must voor iedereen 
die regelmatig in de rechtszaal optreedt. Rechtszaken zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Het seminar zal worden gegeven door

• mr. dr. Dory Reiling
 Senior rechter, rechtbank Amsterdam, KEI Civiel
 Een proactieve rechter: hoe ga je daarmee om als advocaat? En wat betekent samenwerken met de   
 regierechter? Samen met senior rechter Dory Reiling ga je het meemaken.

• mr. Tim de Greve 
 Advocaat-partner Stibbe Amsterdam en Academy Member PleitAcademie.nl 
 Exit klassiek pleidooi. Gedegen voorbereiding mét cliënt op de zitting-nieuwe-stijl is een must.
 Het gaat lijken op een mengelmoes van een getuigenverhoor met een vleugje discovery waarbij de rol   
 van de advocaat op essentiële punten anders zal zijn.  De onvoorbereide advocaat en diens cliënt wacht   
 de nodige verrassingen. Hoe zorg je er als advocaat voor dat je nog wel de leiding over je
 eigen zaak houdt?

• Gijs Weenink
 Oprichter DebatAcademie en Academy Member PleitAcademie.nl
 Een forumdiscussie over de nieuwe rol van advocaten anno 2018. Gijs neemt als ervaren debater de   
 deelnemers mee in een interactief onderdeel van het seminar, als voorbode op wat komen gaat.
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Programma

• Wanneer?
 Woensdag 11 oktober 2017.
 Inloop met ko�  e vanaf 14.00 uur.
 Begin seminar 14.30 uur tot omstreeks 16.45 uur, met aansluitend borrel.

• Waar?
 Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

• Kosten?
 €295,- euro excl. BTW

• Voor wie?
 Advocaten, HR en opleidingsfunctionarissen van advocatenkantoren.
 Wij kunnen maximaal 60 deelnemers ontvangen. Wees er daarom snel bij!

• Deelname bevestigen?
 Ga naar www.pleitacademie.nl/seminar en vul daar uw gegevens in. 
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