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Bijeenkomsten 

Ook dit jaar was bijzonder, omdat vanwege de Covid pandemie de meeste bijeenkomsten via 

Zoom plaatsvonden op het lustrum en de workshop in Utrecht na. 

 

Het jaar begon met de Webinar van Magali van Maanen en de ALV die op 8 februari 2021 

hebben plaatsgevonden. 

Na de ALV, die via Zoom plaatsvond, heeft mr. Magali van Maanen (De Boorder Familie- en 

Erfrecht Advocaten en Mediators) ons in een uur in een interactief live webinar, dat werd 

gefaciliteerd door AVDR, bijgepraat over het Wetsvoorstel Gezamenlijk Gezag door Erkenning 

(wv. 34.605). 

Dit wetsvoorstel Wetsvoorstel Erkenning en Gezag is op 24 november 2020 aangenomen door de 

Tweede Kamer en zorgt ervoor dat ongehuwde ouders van rechtswege gezamenlijk gezag dragen 

bij de erkenning van het kind. Wat houdt deze wet precies in? En wat betekent dat voor de 

praktijk? Wij ontvingen tips en ook hoorden wij van haar de meest recente jurisprudentie op het 

gebied van de omgangsregelingen. 46 leden hebben hieraan deelgenomen en 43 leden hebben aan 

de ALV deelgenomen.  

 

Extra webinars  

De webinar van Magali van Manen is het hele jaar 2021 via AVDR beschikbaar gesteld aan alle 

leden. Daarnaast heeft het Netwerk de mogelijkheid aan de leden geboden om gratis op een 

zelfgekozen tijdstip nog twee andere webinars te volgen en zo de eerste punten van 2021 te 

kunnen behalen. Deze webinars werden verzorgd door de AVDR en leden kregen bovendien 

korting indien zij cursussen via de AVDR afnemen. Volgend jaar worden er weer zulke cursussen 

aangeboden via webinars.  

 

De online workshop Wwft vond op 3 juni 2021 plaats en werd verzorgd door Corinne Kuiper 

van VBK advocaten. Aan deze online workshop namen 44 leden deel. Met op onze 

familierechtpraktijk gerichte voorbeelden, lichtte Corinne de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme (Wwft) toe, een wet, waarmee wij de derde Europese 

witwasrichtlijn ter uitvoering brengen. In het internationale verkeer wordt de Wwft ook wel de 

Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act genoemd. De Wwft heeft op 1 

augustus 2008, toen deze van kracht is geworden, de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) 

en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd. De invoering van de 

nieuwe wet moest het voor instellingen die met de anti-witwaswet te maken hebben 

gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Op 

25 juli 2018 is de Wwft gewijzigd. Sinds deze wijziging zijn financiële instellingen verplicht om 

risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen. Pas nadat er 

genoeg gegevens zijn verzameld over de klant mag er een cliëntenonderzoek worden gedaan.  

   



 

Op 5 oktober 2021 vond de Workshop Coaching in de familiepraktijk te Utrecht plaats. Er 

hebben in Utrecht 22 leden deelgenomen. Tijdens deze workshop vertelden onze eigen leden 

Chantal Dekkers en Petra den Hollander over hoe zij coaching inzetten in hun praktijk. Zij 

hebben beiden de opleiding Strategisch Conflictmanagement bij SCG | Strategisch Coachen 

Groep van onder andere Regi Melcherts gevolgd. Petra heeft daarnaast de opleiding 

Scheidingscoaching bij Succesvol Scheiden Nederland (SSN) gevolgd. Chantal vertelde 

enthousiast over de coachmatrix. Petra ging in op de vijf modules die onderdeel uitmaken van de 

aanpak van SSN. Zij hebben ons aan de hand van oefeningen meegenomen in de diverse 

theorieën. Deze oefeningen kunnen we allen goed in de praktijk hanteren. Wij kregen 3 PE-

punten (vaardigheden) die werden goedgekeurd door de vFAS. 

Ook de locatie was praktisch, bij Puur* Utrecht (deze was goed bereikbaar per trein en auto), aan 

de Oudegracht 304 in Utrecht.  

 

Dan vond het lustrumfeest op 4 november 2021 plaats. Er was een leuk, inhoudelijk, en 

bijzonder interessant en gevarieerd middagprogramma, waaraan 24 leden deelnamen.   

Professor Bernard Schols, hoogleraar Successierecht verbonden aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen, heeft de middag aftrap gegeven. Tijdens deze lezing heeft hij ons op een inspirerende 

manier verteld over allerlei erfrechtelijke en scheidingsperikelen aan de hand van zijn nieuwste 

boek: ‘Voorkom ruzie in bed‘. Alle deelnemers ontvingen het gesigneerde boek van hem na 

afloop! De andere, niet aanwezige leden van het Netwerk hebben later het boek via de post 

ontvangen. 

Na Bernard Schols heeft Govert van Ginkel nog een lezing gegeven, waarin hij ons tips en tricks 

heeft gegeven om nog meer verbindend te kunnen communiceren met elkaar aan de hand van 

vele voorbeelden, foto’s en filmfragmenten.  

 

Vervolgens was er een borrel waar wij met ieder van jullie het glas hebben geheven op een het 

Netwerk en aansluitend een driegangendiner met tussendoor een kleine quiz, die aangeboden 

werd door De Scheidingsdeskundige. Kortom het lustrum in het Stroomhuis (Neerijnen) was een 

feestje, dat voor herhaling vatbaar is.  

 

Ten slotte hebben wij in 2021 met 11 leden in het project vFAS-convenant gewerkt aan een 

nieuw Netwerkconvenant, waarin wij de tips uit de eerdere cursus van Loo van Eck hebben 

gebruikt om een vFAS-convenant in begrijpelijker Nederlands te maken. In 2022 krijgt dit project 

een vervolg in de convenantendag, waaraan alle Netwerkleden kunnen deelnemen. 

 

Ledenaantal 

We zijn gegroeid naar een ledenaantal van 69 leden eind 2020 naar 75 leden per 31 december 

2021.  

 

Nieuwsbrieven 

Dit jaar zijn 9 nieuwsbrieven naar onze leden gestuurd met informatie over de bijeenkomsten en 

andere activiteiten van het Netwerk.  



 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2021 uit vier leden: 

Mirjam van Baarle-Overes   voorzitter 

Nicole Lindhout   penningmeester  

Michaëla Wielinga-van Dillen algemeen lid communicatie 

Marty L. Hamburger   secretaris 

 

 

 


