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DE PATROON

Een wijze oplossing

   Staat u cliënten bij in zakelijke, arbeids- of 

 samenwerkingsconflicten? 
   Heeft u mediation overwogen of voorgesteld? 

De mediators van BosnakBender bieden snelle, deskundige 

en effectieve begeleiding bij het bereiken van een duurzame 

oplossing voor beide partijen.

mr. Dirk-Jan Bender, mr. John Bosnak, mr. drs. Caroline Kloppers, 

mr. Monique Nillessen, mr.  Nienke Wiersma

www.bosnakbender.nl info@bosnakbender.nl

Een wijze oplossing

Mediators
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De Patroon
door: Vanessa van Westing-Kuipers

In deze rubriek wordt een advocaat geïnterviewd over de ervaringen met en de visie op het 
patronaat, ditmaal mr. R. Benhadi van Hekkelman advocaten & notarissen in Nijmegen. 

Mr. Rachid Benhadi is sinds 2009 advocaat 
bij Hekkelman advocaten & notarissen 
in een prachtig pand in het centrum van 
Nijmegen. Rachid heeft aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen gestudeerd, met als 
afstudeerrichting ruimtelijk ordenings- en 
milieurecht (omgevingsrecht). Tijdens het 
laatste jaar van zijn studie werkte hij al als 
beleidsadviseur bij een gemeente. Het was 
hem al vroeg duidelijk dat hij dit niet zijn 
hele leven wilde doen. Na het afronden van 
zijn scriptie raadde zijn scriptiebegeleider, 
Tonny Nijmeijer (hoogleraar omgevingsrecht 
bij de Radboud Universiteit Nijmegen), 
hem aan om eens met Hekkelman te gaan 
praten.  

Hekkelman advocaten & notarissen
In februari 2009 is Rachid als advocaat-
stagiaire bij Hekkelman aan de slag 
gegaan, met mr. Helmy Schellens-Stoks als 
patroon. Gezien zijn achtergrond in het 
omgevingsrecht werd hij tijdens zijn stage 
begeleid door mr. Tycho Lam. Toen Rachid 
begon kreeg hij een aantal dossiers waar 
hij direct mee aan de slag kon. Leren door 
te doen, was toen het uitgangspunt. Vooral 
in het eerste half jaar heeft hij zelf veel 
uitgezocht. Rachid: “Ik probeer dat anders 
te doen. Ik spar regelmatig met Yasemin 
en Caspar, één of zelfs meerdere keren per 
dag. Dat komt ook door de soort zaken die 
wij behandelen, zoals langdurige, complexe 
bestemmingsplan- en vergunningprocedures. 
Dat soort zaken vragen intensievere 
afstemming en samenwerking.” Op de 
vraag of er een specifieke werkwijze binnen 
Hekkelman is geeft Rachid aan dat zij 
doortastend te werk gaan en nooit snel 
genoegen nemen met een antwoord. Rachid: 
“Dat moet een stagiaire ook leren. Er is niet 
één antwoord.” Ook zal hij door blijven gaan 
totdat de beste oplossing voor de cliënt is 
bereikt en is hij altijd zo goed als mogelijk 

voorbereid op elke soort vraag tijdens een 
procedure. Daarnaast is Hekkelman echt een 
kenniskantoor. “We hebben nauwe banden 
met de universiteit. En daarnaast geven 
velen van ons ook regelmatig cursussen, 
lezingen of colleges.” 

Patronaat 
Rachid geeft aan dat hij eenmaal eerder 
patroon is geweest. Op dit moment begeleidt 
hij twee stagiaires, Yasemin Demirci en 
Caspar Delissen. Zij zijn allebei na hun 
afstuderen aan de Radboud Universiteit 
begonnen als stagiaires bij Hekkelman, net 
zoals Rachid in 2009.  

mr. R. Benhadi en mr. Y. Demirci
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zelf. Daarnaast krijgen de stagiaires 
vanzelfsprekend de ruimte om voldoende 
aandacht te besteden aan hun opleiding 
en ontwikkeling. Overigens geldt dat voor 
alle medewerkers van Hekkelman. Als hij de 
samenwerking tussen patroon en stagiaire 
vergelijkt met zijn eigen patroon, dan is 
er volgens hem nu meer samenwerking en 
afstemming dan voorheen. Dat heeft ook met 
de praktijk zelf te maken, maar Rachid geeft 
aan dat hij het prettig vindt om regelmatig 
te sparren met zijn stagiaires. Ook werken 
zij binnen de sectie tegenwoordig nog 
meer in teamverband aan een zaak, terwijl 
voorheen zaken meer individueel werden 
behandeld. Rachid: “Dat is toch echt wel een 
verschil ten opzichte van mijn stageperiode.” 
Verder is er elke maandagochtend 
overleg. Eerst met alle advocaten van de 
sectie Vastgoed & Overheid een plenair 
jurisprudentieoverleg. Vervolgens hebben 
de bestuursrechtadvocaten nog een apart 
overleg waarin zij de lopende zaken met 
elkaar bespreken. Daarnaast worden er veel 
cursussen en seminars gegeven door kantoor, 
waarbij de stagiaires, als zij dit willen, ook 
een onderdeel verzorgen. Rachid: “Het is dus 
ook van belang dat je stagiaires leert om les 
te geven, waarbij het voor hen het lastigst is 
hoe je reageert op moeilijke vragen vanuit 
de zaal. Maar ook dat valt te leren.” 
Yasemin schuift ook nog aan bij het gesprek. 
Aan haar de vraag wat zij toe nu toe 
het waardevolst heeft gevonden aan de 
begeleiding door Rachid: “Rachid heeft mij 
geleerd om altijd kritisch te blijven, vooral 
ook ten aanzien van je eigen bevindingen 
en stukken. En anders is hij de beroerdste 
niet om dat zelf te doen. Om maar iets te 
noemen, herinner ik me nog de volgende 
opmerkingen die ik terugkreeg bij een 
ingeleverd stuk: “Aldaar? Nooit meer 
gebruiken Yasemin. Je bent geen 80…” en 
“Het 1 hangt toch samen met het ander?!” 
Het waardevolst vind ik toch wel dat hij mij 
veel ruimte geeft om mijzelf te ontwikkelen 
en mij daarin ook, waar nodig, actief steunt.”

Ik bedank Rachid en Yasemin voor hun tijd en 
wens hen veel succes en plezier toe tijdens 
de rest van de stageperiode! ◗

Met Yasemin en Caspar heeft Rachid 
regelmatig overleg. “Het is zo dat stagiaires 
in de praktijk vroeg betrokken worden 
in zaken. Zo kunnen ze in een vroeg 
stadium meedenken over de aanpak en 
strategie.” Op de vraag of zij al regelmatig 
zittingen doen, geeft hij aan dat in deze 
bestuursrechtpraktijk sowieso niet veel 
zittingen zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld 
een civiele procespraktijk. Rachid geeft aan 
dat hij zelf ‘maar’ zo’n vijftien zittingen per 
jaar doet. Yasemin heeft tot nu toe twee 
zittingen gedaan en Caspar nog geen, maar 
hij heeft inmiddels wel een aantal zittingen 
bij bezwaarschriftencommissies gedaan.

Praktijkontwikkeling 
Op de vraag hoe de advocaten onderling 
met elkaar omgaan op kantoor, geeft 
Rachid aan dat de sfeer informeel en 
prettig is. Met enthousiaste blik geeft 
Rachid aan dat er bij Hekkelman bevlogen 
mensen werken, echt specialisten in hun 
vakgebied. Rachid vervolgt dat het mooi 
is om te zien dat je binnen Hekkelman de 
vrijheid hebt om je praktijk in te richten 
zoals je dat wilt: “Dat betekent dus ook 
dat je op een bepaald rechtsgebied 
kunt gaan specialiseren als je daartoe 
mogelijkheden ziet.” Zelf heeft hij de Grotius 
specialisatieopleiding ruimtelijk bestuurs- en 
milieurecht in 2012-2013 gedaan. Rachid: 
“Na negen jaar ga ik nog steeds iedere dag 
met plezier aan het werk. Het begeleiden 
van stagiaires geeft mij daarbij energie. Ik 
vind het mooi om te zien welke ontwikkeling 
de stagiaires doormaken. Daarbij leer ik 
ook van hen. Ze komen met een frisse blik 
binnen, stellen kritische vragen en zijn erg 
‘eager’ om het vak te leren.” 

Beroepsopleiding 
De Beroepsopleiding is de laatste jaren 
steeds intensiever geworden. Zijn er binnen 
Hekkelman aanpassingen geweest vanuit 
het patronaat? Rachid geeft aan dat er bij 
Hekkelman naast focus op kennis al geruime 
tijd meer aandacht is voor vaardigheden, 
zoals onderhandelen en mediation. 
Dergelijke vaardigheden krijgen ook meer 
aandacht binnen de Beroepsopleiding 

DE PATROON


