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Inleiding 
 
De Praktizijns-Sociëteit heeft in 2019 en 2021 in twee beleidsplannen haar ambities  
beschreven. Enerzijds wilde de “Praktizijn” de bestaande functie als vereniging en 
bibliotheekbeheerder verstevigen, anderzijds verwoordde de Praktizijn de ambities op het 
gebied van kennisoverdracht en opleidingen. Een deel van de actiepunten is inmiddels 
gerealiseerd, een ander deel is in gang gezet, al dan niet vertraagd door de coronacrisis, en 
tenslotte is van een aantal actiepunten gebleken dat ze niet (langer) relevant zijn. In dit 
beleidsplan worden de actiepunten uit beide eerdere plannen op een rij gezet en wordt per 
actiepunt een korte toelichting gegeven op de stand van zaken. 
 
Het bestuur van de Praktizijn presenteert nu een beleidsplan voor vier jaar in de 
wetenschap dat door eventuele nieuwe coronagolven af andere crises de plannen opnieuw 
uitgesteld, bijgesteld of zelfs afgesteld moeten worden. Een missie formuleren voor de 
middellange termijn betekent anderzijds dat gedurende de looptijd van dit beleidsplan 
nieuwe actiepunten moeten worden geformuleerd. Het bestuur zal dan ook jaarlijks 
voortgangsnotities publiceren. 
 
Het Praktizijnsbestuur wil in de komende jaren stappen zetten om de Praktizijn verder te 
ontwikkelen tot hét juridisch kenniscentrum voor de advocatuur. Enerzijds wordt dit 
vormgegeven door (deels via het project linked open data) de collectie aan te bieden als 
onderdeel van de informatievergaring in het werkproces van advocaten en anderzijds door 
de activiteiten van de Praktizijnsacademie uit te bouwen. Tegelijkertijd zal de Praktizijn in 
de komende vier jaar werken aan de consolidatie van de opgezette initiatieven om hiermee 
te kunnen blijven focussen op de uitvoering ervan. Dit resulteert in een lijst met 
actiepunten die deels bestaat uit continuering of verdere uitbouw en deels uit nieuwe 
onderdelen. 
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Ambities 
 
De Praktizijn is zeer ambitieus om de leden te blijven bedienen en een aantrekkelijke partij 
te zijn voor advocaten en notarissen om zich bij aan te sluiten. De Praktizijn onderkent 
hierbij drie kerntaken die in deze beleidsnotitie telkens terugkomen: 
 

1. De Praktizijn als vereniging. 
Nu de beperkende coronamaatregelen voorbij lijken te zijn, kan de Praktizijn zich 
weer richten op verenigingsactiviteiten. 
Onderdeel daarvan is het organiseren van het jaarlijkse symposium met 
aansluitend Praktizijnsdiner en het aanbieden van de diensten via het project ter 
ondersteuning van de sociale advocatuur. 
 

2. De Praktizijnsbibliotheek. 
De Praktizijn vormt zich om tot een hybride bibliotheek met zowel boeken en 
tijdschriften op papier als zoveel mogelijk informatie in elektronische vorm. 
Enerzijds biedt de Praktizijnsbibliotheek hiertoe boeken elektronisch aan als e-
book binnen het eigen Xposi-portaal, anderzijds ontsluit de Praktizijn artikelen, 
boeken en proefschriften die open access beschikbaar zijn. Tenslotte wil de 
Praktizijn de eigen catalogus koppelen aan die van andere, toonaangevende 
juridische bibliotheken. 
 

3. De Praktizijnsacademie. 
Vanuit de Praktizijnsacademie biedt de Praktizijn eigen activiteiten aan zoals het 
Gestructureerd Intercollegiaal Overleg en intervisie, ontwikkelt de Praktizijn eigen 
cursussen en webinars, onderhandelt met opleidingsinstituten over ledenkorting 
op bestaande cursussen en webinars en organiseert samen met de Rechtbank de 
verdiepingsbijeenkomsten. 
 

Aan het einde van looptijd van dit beleidsplan wil de Praktizijn het volgende hebben  
bereikt: 

1. De rol van vereniging is verder uitgebouwd waarbij de Praktizijn zich niet alleen 
richt op de Amsterdamse advocatuur en notariaat maar een landelijke positie 
inneemt. De Praktizijn vervult een verbindende rol tussen de commerciële en de 
sociale advocatuur en tussen de advocatuur en de rechterlijke macht. 

2. De Praktizijnsbibliotheek vervult een vooraanstaande rol als hét juridisch 
kenniscentrum in de juridische wereld waarbij leden (onder meer in hun 
zoekproces) gebruik kunnen maken van de catalogus van de Praktizijn. 

3. De Praktizijnsacademie is een cursusinstituut met eigen cursussen en opleidingen 
van derden met ledenkorting en daarnaast een instituut dat kwaliteitstoetsing 
stimuleert en aanbiedt. 
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Ontwikkelingen tijdens de looptijd van de beleidsplannen 2019-2022  
 
Hoewel de looptijd van het tweede beleidsplan nog niet volledig is verstreken, kunnen in 
het kader van het voorliggende beleidsplan de volgende voor de Praktizijn relevante 
ontwikkelingen worden genoemd. Op ieder van deze ontwikkelingen wordt in de 
opsomming van de actiepunten teruggekomen. 
 
1. Corona.  

• Begin 2020 is de coronacrisis uitgebroken met onder meer de volgende gevolgen 
voor de Praktizijn. 
• De Praktizijn had een programma opgesteld met seminars in de rechtbank maar 

heeft deze moeten annuleren. Om toch nog enige ledenkorting te kunnen 
aanbieden, hebben OSR en SDU 10% ledenkorting op webinars verstrekt.  
De verdiepingsbijeenkomsten die de Praktizijn samen met de rechtbank 
organiseert, konden vanzelfsprekend evenmin doorgaan. Dat gold ook voor het 
jaarlijkse symposium met het aansluitende Praktizijnsdiner.  

• Vanaf het begin van de coronacrisis hebben alle rechtbanken de uitleen van 
toga’s om hygiënische redenen stopgezet. De Praktizijn heeft een 
stoomapparaat aangeschaft en is doorgegaan met de verhuur van toga’s: iedere 
ingeleverde toga en bef worden na terugkomst direct gestoomd. Nu advocaten 
bij andere rechtbanken geen toga’s meer konden lenen, hebben velen een eigen 
toga aangeschaft. De vraag naar toga’s bij de Praktizijn is dan ook dramatisch 
gedaald. 

• Het bezoek aan de bibliotheek is eveneens fors gedaald. 
 
2. Oprichting Praktizijnsacademie 

• Alle activiteiten op het gebied van onderwijs en kennisoverdracht zijn 
samengebracht in de Praktizijnsacademie. De academie verzorgt drie onderdelen: 

1. De Praktizijn ontwikkelt zelf cursussen of zet deze samen met een 
opleidingsinstituut op. 

2. De Praktizijn biedt cursusruimte in de bibliotheek of de rechtbank aan en 
regelt een ledenkorting op de deelnamekosten. 

3. De Praktizijn geeft een overzicht van webinars van opleidingsinstituten die 
in ruil hiervoor 10% korting aan Praktizijnsleden aanbieden. 

 
3. Literatuuraanvragen. 

• Vanaf januari 2021 werkt de Praktizijn samen met Recht.nl om van ruim 160 
tijdschriften dagelijks de inhoudsopgave in een bestand in te voeren. Leden van de 
Praktizijn kunnen na inloggen op de website van de Praktizijn de inhoudsopgaven 
bekijken en artikelen bestellen respectievelijk direct doorklikken naar uitspraken. 
Wekelijks verstuurt de Praktizijn een overzicht van de tijdschriftnummers die in de 
voorgaande week zijn toegevoegd.  

• Deze dienst is aanvullend aan de opbouw van de eigen onlinecatalogus van de 
Praktizijn.  

• Het aantal aanvragen voor artikelen is in twee jaar tijd substantieel toegenomen  
  



 
 
 
 
 

   B E L E I D S P L A N  P R A K T I Z I J N S - S O C I Ë T E I T  2 0 2 3 - 2 0 2 6   P A G I N A  6  
 

 
4. Verhuizing. 

• Op 1 mei 2021 is de verhuizing naar de nieuwe rechtbank afgerond. De grondige 
voorbereiding heeft zich uitbetaald: de bibliotheekcollectie was voorafgaand aan de 
verhuizing opgeschoond zodat binnen een paar dagen alle boeken en 
tijdschriftbanden waren ingepakt, naar de nieuwbouw vervoerd en op de juiste 
locatie neergezet. Aanvullend is de bewegwijzering aangebracht. De bibliotheek is 
nu gehuisvest in een unieke locatie in de rechtbank en de Praktizijn is de rechtbank 
dankbaar voor de geboden gelegenheid om zowel de leden als rechters en andere 
medewerkers van de rechtbank vanuit deze prachtige plek te kunnen voorzien van 
informatie. 

 
5. Gestructureerd Intercollegiaal Overleg. 

• In 2020 is de Praktizijn samen met Recht.nl gestart met het aanbieden van GIO, 
Gestructureerd Intercollegiaal Overleg. Jaarlijks nemen ongeveer 200 advocaten 
deel aan de bijeenkomsten. 

 
6. Project sociale advocatuur. 

• In de zomer van 2021 is het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur van 
start gegaan. Met een fonds dat wordt gevoed door commerciële kantoren 
faciliteert de Praktizijn de deelnemers. In 2021 is begonnen met: 

• Het aanbod om voor slechts € 100,-- deel te nemen aan het GIO. 
• Het gratis kunnen opvragen van tijdschriftartikelen en andere juridische 

informatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe 
attenderingsdienst. 

• Een kortingaanbod van 50% op cursussen die gericht zijn op de sociale 
advocatuur. Deze cursussen worden aangeboden door OSR, SDU en VU Law 
Academy. 

 
7. Onlinecatalogus 

• De online bibliotheekcatalogus is uitgebreid met open access-records: boeken, 
proefschriften, tijdschriftartikelen en artikelen op websites van universiteiten die 
openbaar zijn gepubliceerd. De Praktizijn biedt bij deze titels de link aan naar de 
gratis versie van een document. De catalogus bevat inmiddels meer dan 7.500 open 
access-records. 

• Het bestuur heeft eind 2021 besloten om de kwaliteit van de catalogus te verbeteren 
door aan te haken bij internationale linked open data-ontwikkelingen. Stapje voor 
stapje wordt de catalogus nu geschikt gemaakt voor openstelling via bijvoorbeeld 
Google en WorldCat. Uiteindelijk leidt deze kwaliteitsslag tot een unieke juridische 
catalogus die openbaar is te raadplegen, is gekoppeld aan andere juridische catalogi 
en door de leden kan worden gekoppeld aan de eigen zoek- en informatiesystemen. 
Vanzelfsprekend zijn de koppeling en het opvragen van content alleen voor leden 
van de Praktizijn beschikbaar. 

 
8. Oprichting Praktizijnsdepot 

• In juni 2020 is het Praktizijnsdepot opgericht. De Praktizijn ontvangt van kantoren 
oude(re) boeken waarvan de kantoren het te duur vinden om ze te digitaliseren en 
die niet of nauwelijks worden gebruikt maar die toch te waardevol zijn om weg te 
gooien. De Praktizijn neemt deze boeken op in de collectie, zet ze neer in het 
archief en kan de boeken uitlenen. Inmiddels hebben ruim tien kantoren ongeveer 
2.000 boeken geschonken.  
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Actieplan 2023-2026 
 
Het actieplan 2023-2026 borduurt voort op de eerdere beleidsplannen.  
 
Deze plannen kunnen worden onderverdeeld in een drietal “clusters”, namelijk: 

A. De Praktizijns-Sociëteit.  
B. De Praktizijnsbibliotheek. 
C. De Praktizijnsacademie. 

 
De leden worden in dit beleidsplan onderverdeeld in een drietal groepen: 

- Kleine(re) kantoren zonder (digitale) bibliotheek. 
- Middelgrote kantoren met een (digitale) bibliotheek maar zonder kennismanager. 
- Grote kantoren met een (digitale) bibliotheek en een eigen kennismanager. 

 
Na de beschrijving van de actiepunten volgen drie bijlagen: 

- In bijlage 1 wordt in een grafiek de relevantie van de actiepunten afgezet tegen de 
kosten/investeringen respectievelijk inspanning per actiepunt. 

- Bijlage 2 bevat een tabel waarin staat aangegeven welke doelgroep in welke mate 
baat heeft bij een actiepunt.  

- In bijlage 3 worden de actiepunten uit de vorige beleidsplannen opgesomd en wordt 
kort de status/voortgang ervan benoemd.  
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A. De Praktizijns-Sociëteit 
De Praktizijns-Sociëteit is een vereniging en heeft dus onder meer tot doel om de leden te 
verbinden en om diensten aan de leden aan te bieden. Onder deze noemer worden alle 
actiepunten beschreven die rechtsreeks voortvloeien uit de “sociëteitsgedachte” of die 
niet expliciet zijn toe te wijzen aan de bibliotheek of de academie. 
 
1. Symposium en jaarlijks Praktizijnsdiner 
Het symposium en het aansluitende jaarlijkse diner worden gecontinueerd als dé 
gelegenheid voor leden om elkaar te spreken. Om de attractiviteit voor jonge advocaten te 
vergroten, wordt de organisatie deels uitbesteed aan een groepje van jonge advocaten die 
het thema bepalen en de inhoudelijke organisatie verzorgen. 
 
2. Ledenkortingen 
De Praktizijn spreekt met leveranciers van diensten en producten om een korting voor de 
leden te bedingen. Voorbeelden hiervan zijn de kortingen op webinars en cursussen. Een 
van de mogelijke producten is Rechtsorde. Deze gesprekken zullen worden voortgezet. 
 
3. Collectieve inkoop van juridische producten 
Naast rechtstreekse ledenkortingen die door aanbieders worden verleend, treedt de 
Praktizijn zelf als inkoper op en geeft een ledenvoordeel door. Dit is onder meer het geval 
bij het jaarabonnement van de Academie voor de Rechtspraktijk dat door de Praktizijn 
wordt doorverkocht. In deze optie loopt de Praktizijn geen financieel risico. Een derde 
mogelijkheid is dat de Praktizijn daadwerkelijk een commerciële weg bewandelt en 
informatieproducten inkoopt en risicodragend doorverkoopt. Tenslotte kan de Praktizijn 
voor eigen rekening abonnementen op digitale bronnen met uitgevers afsluiten met gratis 
toegang voor de leden. 
 
4. Jonge advocaten 
Om jonge advocaten aan de Praktizijn te binden, is er contact met onder meer de Jonge 
Balie Amsterdam: leden van de Jonge Balie kunnen de door de Praktizijn georganiseerde 
bijeenkomsten bijwonen tegen ledentarief.  
De Praktizijn zal via de Jonge Balie advocaten en advocaat-stagiairs attent maken op de 
mogelijkheid om in alle rust in de bibliotheek te studeren. 
De Praktizijn vestigt bij beëdigingen de aandacht op de bibliotheek en de overige 
dienstverlening. 
 
5. Werven nieuwe leden 
Het ledental groeit sinds 2020 weer na een langjarige daling. Zowel kleine als grote 
kantoren worden lid, met name om literatuur aan te kunnen vragen, te kunnen profiteren 
van kortingen, deel te nemen aan GIO en aan het project ter ondersteuning van de sociale 
advocatuur. Een belangrijk deel van de ledenaanwas blijkt van buiten Amsterdam te 
komen waarmee de Praktizijn zich steeds meer ontwikkelt tot een landelijke 
dienstverlener. Om het aantal leden buiten Amsterdam te vergroten, ontwikkelt de 
Praktizijn landelijke wervingsactiviteiten. 
 
6. Marktplaats 
Op de website van de Praktizijn kunnen leden overtollige boeken aanbieden die door 
andere leden gratis kunnen worden opgehaald. De Praktizijn zelf heeft geen bemoeienis 
met het aanbod maar monitort natuurlijk wel of de marktplaats in een behoefte voorziet. 
Waar mogelijk zal de Praktizijn zelf ook overtollige boeken vanuit het eigen archief en het 
Praktizijnsdepot op de marktplaats aanbieden. 
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7. Togaverhuur en togakasten 
De verhuur van toga’s blijft een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de 
Praktizijn. Dat geldt ook voor het ter beschikkingstellen van togakasten aan leden.  
 
8. Project ter ondersteuning van de sociale advocatuur 
In de zomer van 2021 is het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur van start 
gegaan. Met een fonds dat wordt gevoed door commerciële kantoren faciliteert de 
Praktizijn de deelnemers. Commerciële kantoren hebben bijgedragen aan de opstart van 
het project en hebben zich gecommitteerd tot een bijdrage voor drie kalenderjaren, dus tot 
tenminste 2024.  
 
In 2021 is begonnen met: 

- Het aanbod om voor slechts € 100,-- deel te nemen aan het Gestructureerd 
Intercollegiaal Overleg. 

- Het gratis kunnen opvragen van tijdschriftartikelen en andere juridische 
informatie.  

- Een kortingaanbod van 50% op cursussen die gericht zijn op de sociale advocatuur. 
Deze cursussen worden aangeboden door OSR, SDU en VU Law Academy. 

- Aanvullend wordt op meerdaagse opleidingen een korting van € 300,-- gegeven. 
 
De Praktizijn ontwikkelt samen met de partners in dit project, zoals VSAN, nieuwe 
activiteiten. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld: 

- Het aanbieden van een marktplaats voor boeken. 
- Het aanbieden van intervisie. 
- Het laten ontwikkelen van op de sociale advocatuur toegesneden cursussen door 

opleidingsinstituten. 
- Het laten aanbieden door grote kantoren van gratis eigen cursussen. 
- Het laten aanbieden van korting op commerciële producten en diensten door 

uitgeverijen en andere marktpartijen. 
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B. De Praktizijnsbibliotheek 
Van oudsher beheert de Praktizijn een van de meest uitgebreide juridische collecties in 
Nederland. Voor kleinere kantoren waarvoor een eigen of uitgebreide collectie te kostbaar 
is, fungeert de Praktizijnsbibliotheek als primaire informatiebron. Voor de grote(re) 
kantoren met een eigen, vaak digitale, collectie is de Praktizijn de achtervang voor boeken 
en artikelen die niet in de eigen collectie voorkomen. De Praktizijnsbibliotheek biedt naast 
papieren dragers in toenemende mate digitale informatie aan. De onlinecatalogus is 
openbaar toegankelijk via de website van de Praktizijn. 
 
1. Linked open data 
De Praktizijnscatalogus wordt waardevoller als deze wordt gekoppeld aan andere catalogi. 
Hiervoor is een kwaliteitsverbeteringsslag nodig die in gang is gezet: van de auteurs in de 
catalogus worden zowel de VIAF- als de ISNI-codes vastgelegd die in internationale 
bestanden van onder meer de nationale bibliotheken en OCLC zijn aangemaakt. Ook 
worden, voor zover mogelijk, de LinkedIn-URL’s van de auteurs in de catalogus 
opgenomen. Unieke identificatie van een auteur wordt op deze manier mogelijk waardoor 
enerzijds de Praktizijnscatalogus is verbeterd en anderzijds de link kan worden gelegd naar 
andere catalogi en kennissystemen.  
 
Door via linked open data de eigen catalogusinformatie te koppelen aan die van andere 
bibliotheken, kan op de website van de Praktizijn een nieuwe zoekmachine worden 
geplaatst die niet alleen de Praktizijnscatalogus doorzoekt maar ook links toont naar die 
andere bronnen. Hiermee wordt de onlinecatalogus een belangrijkere juridische 
informatiebron. 
 
De Praktizijn wil het voortouw nemen in een nationale samenwerking tussen 
verschillende juridische/wetenschappelijke bibliotheken met als uitgangspunt linked open 
data. Hiertoe ontwikkelt de Praktizijnsbibliotheek verschillende activiteiten. Uiteindelijk 
wil de Praktizijn als een spin in het juridische kennisweb zitten en zowel de eigen 
metadata als die van andere toonaangevende bibliotheken ontsluiten. De metadata van de 
catalogus wordt gratis aan de leden aangeboden die immers middels hun contributie 
bijdragen aan de opbouw en het onderhoud van de catalogus. Aanvullende diensten 
worden als betaalde dienst aangeboden. 
 
Met de uitvoering van dit project wil de Praktizijn de catalogus verder ontwikkelen tot dé 
bron van (meta)informatie voor advocaten en notarissen. De Praktizijn bedient hiermee 
zowel (middel)grote kantoren met eigen zoek- en workflowsystemen of contentintegratie 
(zie hieronder) als kleinere kantoren die gebruik maken van zoek- en workflowsystemen 
die door derden worden aangeboden. 
 
Het linked open data-project is een van de belangrijkste onderdelen van het streven van 
de Praktizijn om een leidend en toonaangevend juridisch kennisinstituut te worden. 
 
2. Praktizijnscatalogus ontsluiten via Google en WorldCat 
De Praktizijnscatalogus wordt na de kwaliteitsslag via linked open data aangeboden aan 
Google en WorldCat waarmee de zichtbaarheid van de Praktizijn substantieel wordt 
verhoogd. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verdere toename van het aantal 
literatuuraanvragen. 
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3. Praktizijnscatalogus als bron in kennissystemen advocatuur 
Omdat de kwaliteit van de metadata van de Praktizijnscatalogus wordt verhoogd, zal deze 
op termijn ontsloten kunnen worden in de nieuwe zoek- en kennissystemen van 
advocatenkantoren. De catalogus bevat dan links naar open access en naar andere catalogi 
en websites waarmee de advocaat veel meer externe bronnen ter beschikking krijgt. De 
catalogus wordt hiermee een integraal onderdeel van de zoek- en workflowsystemen van 
zowel kleinere als (middel)grote advocatenkantoren. 
 
Additioneel kan de Praktizijn consultancydiensten aan leden aanbieden waarbij wordt 
gekeken op welke wijze een kantoor de metadata van/via de Praktizijn kan inzetten in het 
interne knowhow-systeem. Deze dienst zou een betaalde service moeten zijn die ook weer 
is voorbehouden aan de eigen leden. 
 
4. Praktizijnscatalogus als bron in contentintegratie 
Om de zichtbaarheid van de Praktizijnscollectie voor kantoren te vergroten, is het 
verstandig de catalogus aan te bieden en te laten doorzoeken door de contentintegrators 
Legal Intelligence en Rechtsorde. In zoekacties worden dan niet alleen de bij het kantoor 
aanwezige digitale bronnen getoond maar ook metadata over de bij de Praktizijn aanwezige 
boeken en artikelen. Vanuit de trefferlijst moet kunnen worden doorgeklikt naar de 
omgeving van de Praktizijn waar een document kan worden opgevraagd respectievelijk na 
doorklikken online kan worden gelezen.  
 
Legal Intelligence wil niet verder gaan dan de catalogus aan te bieden als statische bron 
dus zonder doorklikmogelijkheid naar de online-omgeving van de Praktizijn. De Praktizijn 
beschouwt dit als een onvoldoende koppeling en ziet dus af van verdere ontwikkeling.  
Rechtsorde heeft zich wél bereid verklaard de catalogus te ontsluiten zodra de 
ontwikkeling van RO2 dit toelaat.  
 
5. Literatuuraanvragen 
Tegenover het dalende bezoekersaantal staat de gestegen vraag naar literatuur, met name 
naar tijdschriftartikelen. Ten opzichte van 2020 is sprake van een substantiële verhoging 
van het aantal aanvragen. In de regel levert de bibliotheek binnen het uur de gevraagde 
literatuur. Vanzelfsprekend worden alleen vragen van leden in behandeling genomen. 
 
De Praktizijn verstuurt wekelijks een overzicht van recent verschenen tijdschriften. Van 
hieruit kunnen advocaten artikelen opvragen en blijven ze “bij” in hun vakgebied. Deze 
dienst heeft geleid tot een structurele verhoging van het aantal literatuuraanvragen (zie 
verderop). Hiermee is de relevantie van het zelf lezen van tijdschriften in de bibliotheek 
afgenomen. 
 
Een andere verklaring voor de toegenomen vraag kan een “corona-effect” zijn, namelijk 
dat steeds meer advocaten online zoeken naar informatie en dan bij de Praktizijn 
uitkomen. De catalogus is bovendien online doorzoekbaar zonder inlog hetgeen leidt tot 
een toegenomen raadpleging ervan (en in het kielzog een aanwas van leden die de 
catalogus hebben geraadpleegd maar als niet-lid geen informatie konden opvragen). 
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Tot de dienstverlening behoort niet alleen het op aanvraag leveren van informatie maar 
ook het actief op zoek gaan naar relevante informatie. Beantwoording van deze 
zogenoemde casusvragen is gratis, in tegenstelling tot de literatuurlevering waarvoor 
kosten worden berekend. 
 
De Praktizijn beschouwt de uitvoering van deze kernactiviteit als speerpunt en blijft 
dagelijks topprioriteit aan het beantwoorden van de vragen geven. 
 
6. Online lezen van boeken 
Via de onlinecatalogus krijgen leden toegang tot Xposi, de e-reader van de 
Praktizijnsbibliotheek. Vanuit een treffer in de catalogus kan eenvoudig worden 
doorgeklikt naar de digitale versie van een boek. Om (begrijpelijke) commerciële redenen 
stellen uitgevers alleen oudere boeken ter beschikking om gratis te lezen. De catalogus van 
Xposi kent ook titels die door de Praktizijn nooit op papier zijn aangeschaft en biedt 
daarmee een interessante aanvulling op de papieren collectie. 
 
Hoewel het om oudere literatuur gaat, wil de Praktizijn de Xposi-collectie uitbouwen tot 
een bron van online toegankelijke boeken. Vanzelfsprekend geven de rechthebbenden op 
titelniveau toestemming. 
 
Digitalisering van oudere boeken is voor alle advocaten relevant, zowel bij kleinere 
kantoren die niet kunnen beschikken over e-books als bij grote kantoren die uit 
kostenoverwegingen niet hun volledige collectie willen laten scannen. De collectie die de 
Praktizijn kan laten digitaliseren is groter dan van welk advocatenkantoor ook, dus zelfs 
grote kantoren met een uitgebreide bibliotheek hebben baat bij digitale ontsluiting via de 
Praktizijn. 
Om de kostbare digitaliseringsslag te kunnen financieren, zal de Praktizijn met name grote 
kantoren om een rechtstreekse bijdrage vragen. De kantoren zijn hiermee goedkoper uit 
dan wanneer zijzelf op individuele basis oude boeken zouden laten scannen en de kantoren 
dragen tegelijkertijd bij aan de collectieve inspanning vanuit de Praktizijn. De Praktizijn 
heeft hiervoor een notitie geschreven om de stappen en kosten met de kantoren te 
bespreken. 
 
In een later stadium zal de Praktizijn met uitgevers bespreken in welke mate betaald 
online lezen van recente boeken voor de leden mogelijk is. 
 
Gedurende tenminste de looptijd dit beleidsplan blijft het uitgangspunt dat de bibliotheek 
hybride is: de collectie moet zowel op papier als digitaal worden onderhouden. 
 
7. Open access 
Langzamerhand wordt steeds meer juridische informatie ontsloten via open access en de 
Praktizijn speelt hier sinds eind 2019 op in door zoveel mogelijk verwijzingen naar open 
access-infor-matie in de catalogus op te nemen. Hierbij gaat het om (tijdschrift)artikelen, 
proefschriften, redes en boeken. Er zijn twee soorten open access te onderkennen: “goud” 
en “groen”. Een publicatie is goud als deze direct als open access beschikbaar is en groen 
als het na eerdere publicatie tegen betaling later alsnog gratis beschikbaar wordt gesteld. 
De Praktizijn verstrekt nu nog een doorklik naar de pagina’s waar de PDF’s te openen zijn 
maar gaat, waar relevant, zelf de volledige teksten van open access-documenten in de 
catalogus opnemen. 
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In de catalogus worden ook open access-publicaties opgenomen die niet op papier zijn 
aangeschaft door de Praktizijnsbibliotheek of die zelfs nooit op papier zijn verschenen. 
Hiermee wordt een substantiële en relevante uitbreiding van de catalogus bereikt. 
Ongeveer 6% van de catalogus bestaat nu uit open access-publicaties en dit aandeel zal 
flink groeien. In de verdere uitbreiding van het aantal records zal gebruik worden gemaakt 
van de mogelijkheden die de Praktizijn krijgt via het project linked open data. 
 
8. Praktizijnsdepot 
In juni 2020 is het Praktizijnsdepot opgericht. De Praktizijn ontvangt van kantoren 
oude(re) boeken waarvan de kantoren het zelf te duur vinden om ze te digitaliseren en die 
niet of nauwelijks worden gebruikt maar die toch te waardevol zijn om weg te gooien. De 
Praktizijn neemt deze boeken op in de collectie, zet ze neer in het archief en kan de boeken 
dus uitlenen.  
 
De bedoeling is drieledig: 

- Kantoren helpen om ruimte te winnen door boeken over te nemen die in de weg 
staan en die de kantoren niet willen digitaliseren omdat dit te duur wordt. 
Tegelijkertijd zijn de afgestoten boeken dan nog wel opvraagbaar via de Praktizijn. 

- De collectie van de Praktizijn uitbreiden respectievelijk verloren gegane boeken 
weer in de collectie opnemen. 

- Een collectie opbouwen die de Praktizijn kan digitaliseren 
 
Naar verwachting zullen in de komende jaren nog meer kantoren (een deel van hun) hun 
archief aan het Praktizijnsdepot overdragen. 
 
9. Attendering 
Sinds 1 januari 2021 werkt de Praktizijn samen met Recht.nl om van ruim 160 tijdschriften 
dagelijks de inhoudsopgave in een bestand in te voeren. Leden van de Praktizijn kunnen na 
inloggen de inhoudsopgaven bekijken en artikelen bestellen respectievelijk direct 
doorklikken naar uitspraken.  
 
Als eerste stap verstuurt de Praktizijn nu wekelijks aan geïnteresseerde leden een 
overzicht van de tijdschriftnummers die in de voorgaande week zijn toegevoegd. Als 
tweede stap wordt het mogelijk om aan te geven op welke titels een lid wil worden 
geattendeerd. Als derde, meest ambitieuze en kostbaar om te ontwikkelen stap, kunnen 
leden worden geattendeerd op alle artikelen en in tijdschriften besproken jurisprudentie 
binnen een of meerdere rechtsgebieden, dus ongeacht in welk tijdschrift deze zijn 
gepubliceerd. 
 
De Praktizijn breidt de dienstverlening steeds verder uit door de opname van titels die 
uitsluitend online verschijnen. 

 
10. Aanwinstenlijsten 
De Praktizijn publiceert op tweewekelijkse basis aanwinstenlijsten van de aangeschafte 
boeken en de beschreven artikelen in tijdschriften en bundels. Vanuit deze overzichten 
kan worden doorgeklikt naar de online catalogus en kan informatie worden opgevraagd. 
Hoewel deze aanwinstenlijsten voor wat betreft de tijdschriftartikelen deels overlappend 
zijn met die uit de attendering, zijn met name de lijsten met boeken en bundelartikelen 
waardevol genoeg als aanvulling om aangeboden te blijven worden. 
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11. Zoekopdrachten  
De informatiemedewerkers van de Praktizijn verrichten gerichte zoekopdrachten voor de 
leden. Vergelijkbare zoekopdrachten zouden uitgevoerd kunnen worden als onderdeel van 
diensten van derden aan de advocatuur. Een dergelijke dienstverlening kan de 
naamsbekendheid van de Praktizijn ten goede komen en dus tot ledenaanwas leiden 
terwijl tegelijkertijd een commercieel tarief kan worden gehanteerd.  
 
12. De bibliotheek als locatie 
Sinds de verhuizing naar de nieuwbouw is de bibliotheek op een schitterende plek 
gehuisvest maar toch stijgt het bezoekersaantal maar in geringe mate. Veel advocaten 
blijven in de nieuwbouw “hangen” bij de koffiebar van de rechtbank en komen alleen nog 
naar de bibliotheek om literatuur te bestuderen. De Praktizijn blijft de 
literatuurvoorziening in de bibliotheek op het huidige niveau aanbieden met rond de 130 
tijdschriften en aanschaf van zo’n 450 boeken per jaar. Hiermee behoudt de bibliotheek 
zijn aantrekkelijkheid als informatieleverancier. 
 
Bij een aantal kantoren in Amsterdam is behoefte aan extra studieplekken voor jonge 
advocaten. De leestafels van de Praktizijn kunnen een aanvulling zijn op de beperkte 
capaciteit binnen deze kantoren. Studeren in een omgeving vol boeken en tijdschriften 
maakt de drempel lager voor deze groep om de Praktizijn te raadplegen, hiervoor is de 
ruimte in de bibliotheek bij uitstek geschikt: zij worden immers niet lastiggevallen door 
kantoorgenoten en werken in een inspirerende omgeving vol van juridische informatie. 
Bovendien kunnen de bibliotheekmedewerkers helpen bij het vinden van relevante 
informatie. Datzelfde geldt ook voor advocaten die schrijven aan een proefschrift of 
scriptie. 
 
13. De Juridische Bibliotheek Suriname “mr. K.C. Gonçalves”  
De Praktizijn is een samenwerking aangegaan met de Juridische Bibliotheek Suriname 
“mr. K.C. Gonçalves”. De Praktizijn ontvangt voor het Praktizijnsdepot regelmatig boeken 
die al in het archief staan. Juridische Bibliotheek Suriname heeft aangegeven behoefte te 
hebben aan boeken in een aantal rechtsgebieden en de Praktizijn stuurt overtollige 
exemplaren in die rechtsgebieden naar Suriname.  



 
 
 
 
 

   B E L E I D S P L A N  P R A K T I Z I J N S - S O C I Ë T E I T  2 0 2 3 - 2 0 2 6   P A G I N A  1 5  
 

C. De Praktizijnsacademie 
Onder de noemer Praktizijnsacademie bundelt de Praktizijn alle activiteiten op het gebied 
van onderwijs en kennisoverdracht. De academie verzorgt een aantal onderdelen: 

- De Praktizijn ontwikkelt zelf cursussen en diensten of zet deze samen met een 
partner op. 

- De Praktizijn verzorgt cursusruimtes in de bibliotheek of de rechtbank en regelt een 
ledenkorting op de deelnamekosten. 

- De Praktizijn geeft een overzicht van webinars van opleidingsinstituten die in ruil 
hiervoor 10% korting aan Praktizijnsleden aanbieden. 

- Met de Academie voor de Rechtspraktijk is korting op een jaarabonnement 
afgesproken. 

 
1. Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) 
De Praktizijns-Sociëteit biedt sinds juni 2020 samen met Recht.nl een dienst onder de 
naam Groups waarmee advocaten met een tweemaandelijks overleg voldoen aan de 
Verordening Kwaliteitstoetsen/Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO). Met de dienst 
verdiept een advocaat zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden met het bespreken van 
juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk, mede aan de hand van 
actuele jurisprudentie. De bijeenkomsten worden deels in de Praktizijnsbibliotheek of de 
rechtbank gehouden en deels via Teams georganiseerd. Aan de onlinevergaderingen wordt 
door advocaten uit het hele land deelgenomen. De Praktizijn werft jaarlijks meer 
deelnemers en gaat hiermee door.  
 
Deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur krijgen korting op het tarief 
hetgeen resulteert in een groot aantal aanmeldingen van sociaal advocaten. Deels zijn er 
groepen opgezet voor deze doelgroep, zoals slachtofferrecht, maar de meeste sociaal 
advocaten nemen deel aan reguliere groepen. 
Aanvullend wil de Praktizijn advocaten van commerciële kantoren als deelnemer werven. 
De Praktizijn is ervan overtuigd dat de GIO-bijeenkomsten bij uitstek de mogelijkheid 
bieden aan advocaten om buiten de kantoormuren te kijken en te spreken met collega’s 
met een ander achtergrond dan die van henzelf. Daarnaast kan de Praktizijn ook “in 
house”-GIO aanbieden zoals dat nu al gebeurt bij een aantal middelgrote kantoren. 
 
2. Intervisie  
Voor de sociale advocatuur is in 2022 een geslaagde pilot gehouden met intervisie. De 
Praktizijn biedt intervisie aan op min of meer dezelfde manier als GIO: 

- Intervisiebegeleiders die lid zijn van de Praktizijn kunnen op een overzicht op de 
website van de Praktizijn hun diensten aanbieden tegen een door de Praktizijn 
vastgesteld tarief. 

- Daarbij bieden zij een korting aan de Praktizijnsleden aan. 
- De Praktizijn neemt, net als bij GIO, het grootste deel van de organisatie van 

intervisiebijeenkomsten op zich inclusief facturering van de deelnamegelden, 
bewaking van het aantal deelname-uren en distributie van deelnamebewijzen. 

 
Ook bij intervisie geldt dat de Praktizijn zal proberen advocaten uit diverse doelgroepen in 
een groep te plaatsen om aldus bij te dragen aan de onderlinge (kennis)uitwisseling. 
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3. Verdiepingsbijeenkomsten  
Een aantal keren per jaar organiseert de Praktizijn in nauwe samenwerking met de 
rechtbank verdiepingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden door zowel rechters als 
advocaten bijgewoond. Dit is een unieke manier om beide groepen met elkaar in contact te 
brengen.  
 
4. Zoekcursus 
Bij veel kantoren bestaat behoefte aan een cursus om bij zowel jongere als ervaren 
advocaten te leren zoeken. Hierbij gaat het niet zozeer om technische vaardigheden zoals 
het zoeken via Google of in Legal Intelligence of Rechtsorde, maar juist om een stadium 
eerder in het zoekproces: wat is precies de casus, wat voor soort informatie is nodig voor 
de casus en waar is deze informatie te vinden.  
De Praktizijn ontwikkelt een eigen zoekcursus die aan de leden zal worden aangeboden. 
 
5. Cursussen in de rechtbank 
De Praktizijn gaat kleinschalige cursussen organiseren waarbij telkens een advocaat en een 
rechter een duopresentatie verzorgen. Deze cursussen zijn gericht op zowel de 
Praktizijnsleden als rechters en medewerkers van de Amsterdams rechtbank. 
 
6. Cursussen ontwikkelen 
De Praktizijn signaleert welke behoeften er bij de leden bestaan aan nog niet of beperkt 
commercieel aangeboden cursussen. Dit leidt tot het zelf ontwikkelen van een cursus of 
het in samenwerking met een opleidingsinstituut laten ontwikkelen ervan. Voorbeelden 
hiervan zijn de aanpassing van de Wwft-cursus voor sociaal advocaten en het webinar AI & 
Legal Search.  
 
7. Kortingen op cursussen 
De opleidingsinstituten OSR, SDU, VU Law Academy, Academie voor de Rechtspraktijk en 
Berghauser Pont bieden cursussen en webinars/webinar-abonnementen met korting aan 
de leden van de Praktizijn aan. De Praktizijn wil het aantal aanbieders niet zomaar 
vergroten om verwatering danwel te veel onderlinge concurrentie te vorkomen. Slechts 
wanneer een nieuwe aanbieder iets toevoegt aan het bestaande aanbod, zal de Praktizijn 
een nieuwe samenwerking aangaan. 
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Bijlage 1 - Relevantie van de actiepunten 
 
In onderstaande grafiek wordt van ieder van de actiepunten de relevantie voor de 
Praktizijn afgezet tegen de kosten en/of inspanningen die nodig zijn om het actiepunt te 
realiseren of te continueren. Hoe hoger een actiepunt staat, hoe hoger de kosten en 
inspanningen zijn en naarmate een actiepunt verder naar rechts staat, is de relevantie 

groter. 
 
Legenda: 

Praktizijns-Sociëteit  Praktizijnsbibliotheek  Praktizijnsacademie 
A1 Symposium en diner  B1 Linked open data  C1 GIO 
A2 Ledenkortingen  B2 Catalogus via Google  C2 Intervisie 
A3 Collectieve inkoop  B3 Kennissystemen leden  C3 Verdiepingsbijeenkomst 
A4 Jonge advocaten  B4 Contentintegratie  C4 Zoekcursus 
A5 Werven nieuwe leden  B5 Literatuuraanvragen  C5 Cursussen in rechtbank 
A6 Marktplaats  B6 Online lezen  C6 Cursussen ontwikkelen 
A7 Togaverhuur  B7 Open access  C7 Korting op cursussen 
A8 Sociale advocatuur  B8 Praktizijnsdepot    
   B9 Attendering    
   B10 Aanwinstenlijsten    
   B11 Zoekopdrachten    
   B12 Locatie    
   B13 JB Suriname    

 
Actiepunten links bovenin de grafiek lijken het meest aantrekkelijk te zijn maar dat is 
schijn: het blijven verzorgen van literatuuraanvragen (B2) is absoluut noodzakelijk (hoog 
op de Y-as) maar ook kostbaar (rechts op de X-as).   
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Bijlage 2 - Doelgroepen 
 
De bestaande en de te ontwikkelen diensten zijn niet voor iedere groep even relevant. In 
onderstaand schema worden per dienst de groepen benoemd die baat kunnen hebben bij 
de dienst. Eerst wordt een korte typologie van de doelgroepen gegeven in relatie tot deze 
beleidsnotitie. 
 
Kleine(re) kantoren zonder (digitale) bibliotheek 
In deze groep zitten de eenpersoons- en andere kleine kantoren. Deze kantoren hebben 
onvoldoende financiële mogelijkheden om dure onlinebestanden van uitgeverijen af te 
nemen. De Praktizijnsbibliotheek vervult voor deze kantoren de rol van externe 
bibliotheek. 
 
Middelgrote kantoren met een (digitale) bibliotheek maar veelal zonder kennismanager 
Tot deze groep behoren enerzijds kantoren met een lokale uitstraling en anderzijds 
(boutique) kantoren waar hoogwaardige informatie aanwezig is binnen de specialisaties. 
Die informatie is doorgaans op (bijna) hetzelfde niveau als bij de grote kantoren maar 
buiten de specialisaties is er nauwelijks tot geen informatie voorhanden. 
 
Grote kantoren met een (digitale) bibliotheek en kennismanager 
De grote kantoren zijn in staat om het grootste deel van de digitaal aanwezige informatie 
van uitgeverijen af te nemen hoewel ook zij steeds vaker besluiten om (delen van de) 
pakketten niet af te nemen. De digitalisering van de papieren collectie is momenteel een 
van de belangrijke ontwikkelingen bij deze kantoren. De Praktizijnsbibliotheek fungeert in 
toenemende mate als achtervang voor deze kantoren. 
 
In onderstaande tabel staan de plannen en de doelgroepen kort opgesomd. 
 
A. De vereniging 

 
Actie Klein Middelgroot Groot 

1. Symposium en jaarlijks diner + + + 

2. Ledenkortingen + + +/- 

3. Collectieve inkoop juridische producten + +/- - 

4. Jonge advocaten +/- +/- +/- 

5. Werven nieuwe leden  +/- +/- +/- 

6. Marktplaats + +/- - 

7. Togaverhuur en togakasten + + + 

8. Project sociale advocatuur + +/- +/- 
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B. De Praktizijnsbibliotheek 

 
Actie Klein Middelgroot Groot 

1. Linked open data + + + 

2. Catalogus via Google/WorldCat + + + 

3. Kennissystemen leden + + + 

4. Contentintegratie - +/- + 

5. Literatuuraanvragen + + + 

6. Online lezen + + + 

7. Open access + + + 

8. Praktizijnsdepot + + + 

9. Attendering + + +/- 

10. Aanwinstenlijsten + + +/- 

11. Locatie + + + 

12. Juridische Bibliotheek Suriname - - - 

 
 
C. De Praktizijnsacademie 

 
Actie Klein Middelgroot Groot 

1. GIO + + +/- 

2. Intervisie + +/- +/- 

3. Verdiepingsbijeenkomsten + + + 

4. Zoekcursus + + + 

5. Cursussen in de rechtbank Amsterdam + + + 

6. Cursussen ontwikkelen + + +/- 

7. Korting op cursussen + +/- - 
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Bijlage 3 - Actieplannen 2019-2022 
 
Hieronder staan de voornemens opgesomd uit de beleidsplannen 2019-2020 en 2021-
2022. Per onderdeel is aangegeven welke voortang er is geboekt en wat er in de resterende 
maanden van 2022 nog moet gebeuren. De driedeling in activiteiten uit beide plannen is 
hierbij aangehouden. 
 
 
De vereniging 
 

Actie Voortgang Acties 

De bibliotheek als 
locatie 

De bibliotheek is in 2021 verhuisd naar de 
nieuwbouw van de rechtbank. 

Geen 

Website Gelanceerd in 2020 Herindeling van de pagina’s en 
toevoeging flexibiliteit in 
beheer 

Jonge advocaten Contact Jonge Balie voor 
verdiepingsbijeenkomsten 
Advocatenhub voor studeren 
Rechtswinkeliers werken regelmatig als 
werkstudent in de bibliotheek 

Continueren 

Ledenkortingen In bespreking met uitgevers Aanbiedingen concretiseren 

Communicatie 
met de leden 

Regelmatig bericht op de site, op LinkedIn en 
Twitter 
Nieuwe vormgeving mailings 

Continueren maar niet langer 
op actielijst 

Werven nieuwe 
leden 

Online catalogus openbaar en in Google 
Gesprekken bij grote kantoren 
Project sociale advocatuur leidt ook tot 
aanmeldingen 
 

Continueren 

Symposium en 
jaarlijks diner 

Gecontinueerd in 2019, afgelast door corona 
in 2020 en 2021 

Draad oppakken zodra dit kan 
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De bibliotheek 
 

Actie Voortgang Acties 

Portaal 
overheidsbronnen 

Besproken met diverse 
partijen maar zonder concreet 
resultaat 

Niet langer op actielijst  

Online lezen van 
boeken 

Xposi gelanceerd met titels 
van SDU, Boom, Paris en 
Celsus 
Digitalisering eigen archief ter 
hand nemen 

Onderhandelingen met uitgevers voeren 
over digitalisering 
Financiering in begroting zoeken 
Subsidiëring van grote kantoren 
opzetten 

Catalogus 
zoekmachine/metadata 

Gerealiseerd Kwaliteitsverbetering met linked open 
data 

Catalogus ontsluiten bij 
kantoren 

Rechtsorde neemt catalogus 
op als bron, Legal Intelligence 
biedt geen 
doorlinkmogelijkheid 

Rechtsorde livegang  
LI proberen te realiseren 

Catalogus samenwerken 
invoer 

Samenwerking met Recht.nl 
voor attendering 
Linked open data 

Continueren 

Catalogus 
uitleengegevens 

Geïnstalleerd Continueren maar niet langer op 
actielijst 

Catalogus 
aanwinstenlijsten 

Gereed, tweewekelijks 3 lijsten Continueren 

Catalogus 
overzichtspagina’s 

Stopgezet, geen relevantie  Niet langer op actielijst 

Europese/internationale 
bronnen 

Federated search machine in 
bespreking maar zeer 
waarschijnlijk te weinig 
relevantie 

Continueren maar niet langer op 
actielijst 

Interbibliothecair 
leenverkeer 

Blijkt niet goed mogelijk n.v.t. 

Open access Inmiddels 5.000 records 
toegevoegd 
Continue invoer nieuwe 
records 

Continueren 

Studenten Koppelingen lijken irrelevant 
nu catalogus openbaar is 

n.v.t. 

 
  



 
 
 
 
 

   B E L E I D S P L A N  P R A K T I Z I J N S - S O C I Ë T E I T  2 0 2 3 - 2 0 2 6   P A G I N A  2 2  
 

 
De dienstverlener 
 

Actie Voortgang Acties 

Bestaande dienstverlening 
continueren 

Gecontinueerd Onderverdeeld naar diverse 
actiepunten 

Zoekcursussen Contact gehad met verschillende 
potentiële aanbieders 

Praktizijn ontwikkelt zelf 

IT-cursussen Geen Niet langer op actielijst 

Cursussen bedrijfsvoering Geen Niet langer op actielijst 

Verdiepingsbijeenkomsten Nieuwe werkgroep samen met de 
rechtbank 

Continueren 

Jurisprudentieontbijten Omgezet naar dienst kwaliteitstoetsen 
(GIO) gezamenlijk met Recht.nl 

Als GIO continueren 

Insourcing 
bibliotheektaken 

Pilot met Xposi gedaan, geen relevantie Niet langer op actielijst 

Intervisie Samenwerking opgestart Pilot met sociale advocatuur 
als opmaat naar 
dienstverlening 

 
 


