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Voorwoord bij de 2e druk

Dit is de tweede druk van deze methode. Juridische beroepsvorming gaat over het professioneel
handelen in beroepssituaties van de beide profielen binnen het kwalificatiedossier
Juridisch-Administratieve Beroepen van SBB , in het kader van dit boek voor de leesbaarheid
samengevat onder één term: juridisch medewerker.
Zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk bleek een grote behoefte te bestaan om de
beroepsvorming voor de juridisch medewerker in een volledig nieuwe vorm te gieten. Wij hebben
daar met het schrijven van dit boek gehoor aan gegeven.

Als basis hebben wij grondig onderzoek verricht naar datgene wat instellingen en het bedrijfsleven
graag zien terugkomen in de beroepsvorming van juridisch medewerkers. Wij hebben daartoe
uitgebreid gesprekken gevoerd met leidinggevenden van de Rechtbank Breda, het Openbaar
Ministerie in Breda, deurwaarderskantoor Rosmalen, gemeente Gilze en Rijen, de afdeling Human
Resource Management van Van Tilburg-Bastianen in Breda, stagiairs van het Florijn College en
anderen.

Wij hebben gekeken naar de werkzaamheden die juridisch medewerkers in de praktijk gaan
uitvoeren. De beroepspraktijk is steeds ons uitgangspunt. Uitgaande van de werkzaamheden die
de juridisch medewerker in de praktijk uitvoert, zijn beroepsprofielen opgesteld. Deze
beroepsprofielen geven een heel praktische beschrijving van de diverse functies bij verschillende
organisaties waar de juridisch medewerker kan gaan werken. Deze beroepsprofielen zijn tevens
de rode draad in het boek. Ze komen terug als voorbeelden bij de in het boek besproken
onderwerpen en worden tevens als situatie gebruikt bij diverse opdrachten.

Omdat de juridisch medewerker ook veel te maken heeft met mensen, is in het boek tevens aandacht
besteed aan het belang van zelfkennis en aan manieren om deze te verwerven.
Wij hebben gevraagd naar de beroepskwaliteiten (competenties) die in de praktijk van de juridisch
medewerkers worden gevraagd. We hebben onderzocht welke vereisten met betrekking tot
communicatie in de dagelijkse praktijk gesteld worden. Kortom, we hebben met dit boek een
compleet beeld gekregen van de wensen van instellingen en bedrijven ten aanzien van het
professioneel handelen.

Professioneel handelen is nodig om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en dus te komen
tot een goede dienstverlening. Naast secuur de administratieve werkzaamheden uitvoeren, moet
de medewerker in staat zijn om op een proactieve, integere en empathische wijze diensten te
verlenen aan klanten in het juridische werkveld. Goede kennis van wet- en regelgeving, inzicht in
juridische procedures, betrokkenheid bij mensen en bij maatschappelijke ontwikkelingen en een
breed scala aan beroepskwaliteiten maken het de juridisch medewerker mogelijk zijn werk goed
te kunnen uitvoeren. Naast het administratieve werk blijft het ook mensenwerk. Goede
communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk. Mensenkennis, openstaan voor een ander,
loyaliteit en integriteit zijn enkele kernbegrippen.

Het steeds mondiger worden van klanten, het multiculturele karakter van onze samenleving en
een vergaande digitalisering van het werk beïnvloeden de werkwijze van de organisaties in het
juridische werkveld. De juridisch medewerker moet binnen deze veranderende context zijn werk
goed uitvoeren. Dit vraagt om maatschappelijke betrokkenheid en de bereidheid om zich te blijven
ontwikkelen en om te blijven leren.
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Het boek is volledig afgestemd op de meest actuele ontwikkelingen, ook op het gebied van de
digitale dienstverlening. Wij hebben ervoor gekozen om zo veel mogelijk afbeeldingen, geschriften
en akten uit de praktijk toe te voegen, deels als illustratie, deels als oefenmateriaal. Voor de nodige
luchtigheid zijn cartoons van de hand van Remco Brouwer, een jong tekentalent, toegevoegd.

Juridische beroepsvorming biedt alle instrumenten die de juridisch medewerker nodig heeft om in
zijn werk succesvol te kunnen functioneren.

Voor opmerkingen en suggesties ter verbetering van dit boek in een volgende druk houden wij
ons natuurlijk weer graag aanbevolen.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep.
De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld
in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in een
beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen
uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je
dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei competenties ontwikkelen,
zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Juridischjuist.info zullen je hierbij
helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode Juridisch Juist bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je
een aantal bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven en
worden begrippen uitgelegd. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je vragen en opdrachten.

Op de methodesite vind je extra opdrachten en extra bronnenmateriaal. Deze website kun je
bereiken via www.juridischjuist.info.

Inloggen
Bij Juridischjuist.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.juridischjuist.info.
Op deze website vind je opdrachten en bronnen, zoals filmpjes en hyperlinks. De licentie moet je
eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
1. Ga naar http://licentie.edu-actief.nl
2. Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product hebt gekregen.

De licentie bestaat uit viermaal zes tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
3. Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Ga naar www.juridischjuist.info. Klik op het blok Studentenmateriaal. Log in met je gebruikersnaam
en wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot de extra opdrachten en de bronnen.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.juridischjuist.info.

Veel succes!

Dankwoord
Onze speciale dank gaat uit naar de diverse organisaties die zo vriendelijk waren ons in gesprekken
uit te leggen wat er verwacht wordt van de juridisch medewerker.
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Wij danken:
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• Carolina Rotty-van den Berg (Openbaar Ministerie, Breda)
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Hoofdstuk 1

Inleiding
In dit hoofdstuk leer je:
- iets over de verschillende onderdelen van het beroep juridisch medewerker
- een en ander over de verschillende rechtsgebieden waarmee je te maken kunt krijgen
- over het belang van vakkennis
- de begrippen beroepshouding en beroepskwaliteiten kennen
- wat je in het boek kunt verwachten.

1.1 Inleiding
Als je dit boek leest, heb je gekozen voor de opleiding tot juridisch medewerker. Je hebt dus
belangstelling voor een beroep waarin je diensten verleent op juridisch gebied. Natuurlijk betekent
dat niet dat je al een jurist bent, zoals een notaris, een advocaat of een rechter. Daarvoor zou je
een universitaire opleiding moeten hebben in een van de vele deelgebieden van het recht. Zo
bestaan er opleidingen Nederlands recht, notarieel recht, bestuursrecht, fiscaal recht en nog diverse
andere. Jij hebt gekozen voor de opleiding Juridisch Administratieve Dienstverlening. Daarbinnen
zijn er twee profielen: het profiel Juridisch Administratief Dienstverlener en het profiel Human
Resources Management. Om dit boek beter leesbaar te maken spreken wij hier verder alleen over
het beroep juridisch medewerker.

De juridisch medewerker werkt in vele functies. Het is een erg breed beroep, met natuurlijk steeds
bepaalde kenmerken. Je werkt in het juridisch-administratieve werkveld, je hebt dus te maken met
allerlei regels die nu eenmaal in de maatschappij gelden. Zonder regels zouden wij in deze
maatschappij nauwelijks goed kunnen leven. We hebben het recht nodig om onze maatschappij
goed te kunnen laten functioneren.

1.2 Indeling van het recht
Voor jouw inzicht geven we hier even een heel korte indeling van het recht. We vertellen je wat
daar zo in grote lijnen onder valt en welke mensen of instellingen op die rechtsgebieden werkzaam
zijn. Het recht wordt als eerste ingedeeld in privaatrecht en publiekrecht.

Privaatrecht

Er zijn regels die gelden tussen burgers onderling, bijvoorbeeld over huwelijk en echtscheiding,
over kopen en huren, over arbeidsovereenkomst en geldlening. Dit deel van het recht noemt men
privaatrecht, vaak ook burgerlijk recht of civiel recht genoemd. In dit rechtsgebied zijn bijvoorbeeld
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advocaten en notarissen werkzaam, maar ook schuldhulpverleners en intercedenten (= medewerkers
bij een uitzendbureau). Verder natuurlijk ook de medewerkers bij een afdeling personeelszaken,
tegenwoordig vaak humanresourcesmanagement (hrm) genoemd.

Figuur 1.1      Leerlingen bestuderen een wetboek                                                       ©Remco Brouwer

Publiekrecht

Naast het privaatrecht zien we ook heel veel recht met betrekking tot de overheid. Dat is het
publiekrecht. Daarbinnen zijn weer verschillende deelgebieden te onderscheiden. Zo zijn er regels
die gelden tussen de overheid en de burger. Dit noemen we administratief recht of bestuursrecht.
We kunnen dan denken aan regels omtrent sociale uitkeringen en het recht rondom vergunningen.
Denk dan aan een omgevingsvergunning, die je nodig hebt als je een verbouwing wilt doen of een
grote boom wilt rooien. Ook het belastingrecht, vaak fiscaal recht genoemd, valt onder het
administratief recht. Dus het administratief werk omvat ook het werkterrein van de Belastingdienst,
de delen van de gemeente die met de burgers te maken hebben en instellingen met betrekking
tot het sociaal recht, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).

Een andere soort binnen het publiekrecht is het staatsrecht. Dit betreft het recht dat de verhoudingen
regelt tussen de overheidsorganen onderling. Denk maar aan de verhouding tussen de gemeente
en de provincie of tussen de provincie en de rijksoverheid. Ook dat moet goed geregeld zijn in
onze maatschappij. Een voorbeeld van staatsrecht is de regeling hoe een burgemeester van een
gemeente wordt benoemd. Onder dit rechtsgebied vallen verder ook de werkzaamheden van
gemeenten en provincies.
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De laatste soort recht die we in het publiekrecht tegenkomen, is het strafrecht. Dat is het recht dat
regels stelt aan het gedrag van de burgers, en dat sancties, zoals straffen, stelt op overtreding van
deze regels. Iedereen weet dat we niet mogen stelen of mishandelen. Het is vanzelfsprekend dat
we geen moord mogen plegen. En juist daarom is het erg belangrijk dat ook daar regels over zijn.
Bijvoorbeeld: hoeveel straf mag een rechter maximaal uitspreken voor een diefstal? (Dat is vier jaar
gevangenisstraf.) Of: wat mag de politie wel en niet doen tijdens het onderzoek naar een strafbaar
feit? Maar ook: hoe verloopt een procedure bij de strafrechter? En: hoe wordt een straf ten uitvoer
gelegd? In dit rechtsgebied werken bijvoorbeeld delen van de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge
Raad, het Openbaar Ministerie en advocaten.

Figuur 1.2 Overal kom je het strafrecht tegen.

1.3 Je vakkennis
In andere vakken zul je tijdens je opleiding leren wat de inhoud van de verschillende rechtsgebieden
is. Je zult leren op de hoogte te zijn van de belangrijkste rechtsregels op jouw vakgebied. Als
juridisch medewerker moet je weten wat de regels zijn voor een sociale uitkering, een vergunning,
een arbeidsovereenkomst, een belastingaanslag enzovoort. Er wordt van je verwacht dat je goed
op de hoogte bent van voorzieningen en procedures en dat je veranderingen in wetgeving
nauwlettend in de gaten houdt. Als je niet over de laatste informatie beschikt, dan moet je wel
weten hoe aan de meest actuele informatie te komen. Hoe beter jij op de hoogte bent van de
inhoud van het recht, hoe beter je functioneert. Daar kan geen twijfel over zijn. Vakkennis is
essentieel.

‘Mevrouw Kort, waarom moeten wij zo veel tijd besteden aan
Nederlands?’
‘Meneer Bles, waarom moeten wij van alles weten over sociale
uitkeringen en belastingen en waarom moeten wij weten wat de
voorwaarden zijn om een huwelijk te sluiten?’
‘Mevrouw Kort, waarom oefenen we gesprekken die straks toch
weer anders verlopen in de praktijk?’
‘Meneer Bles, wat is de zin van het leren van de verschillen tussen
de soorten dagvaardingen?’

Waarom?
Nou, omdat dit alles later een deel van je dagelijkse werkzaamheden zal betekenen. Je moet
gewoon vakkennis hebben. Je moet gewoon veel weten van het recht als je in een juridisch beroep
bezig bent. Je moet je werk met deskundigheid doen. Daar heeft je werkgever recht op, daar heeft
de klant recht op. Deskundigheid is gewoon een taak, een onderdeel van je beroep.
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1.4 De beroepsprofielen
Waar kun je zoal werkzaam zijn als juridisch medewerker als je opleiding erop zit? Wat doe je dan?
Welke functies zijn voor jou mogelijk? Welke mensen hebben met jou te maken? Wat zijn jouw
verantwoordelijkheden? Welke rechtsgebieden betreffen die verantwoordelijkheden?

In veel gevallen is het voor mbo-studenten lastig om een gevoel te krijgen bij de functies waarvoor
zij later in aanmerking kunnen komen. Wij, als schrijvers en tevens (ex-)docenten in het mbo, hebben
dat vele malen ervaren. Studenten hebben eigenlijk vaak geen idee welke functies er zijn. Ook
hebben ze geen beeld bij de werkzaamheden die ze dan doen. Vandaar dat studenten vaak ook
niet de zin kunnen inzien van bepaalde onderdelen van de opleiding. Juist om die redenen hebben
we een hoofdstuk opgenomen over de mogelijke beroepen.

1.5 Zelfkennis
Voor een goed functioneren in een beroep is het nodig dat je beschikt over zelfkennis. Kritisch
kijken naar jezelf is daarbij van belang. Waarom doe je iets? Hoe reageer je in bepaalde situaties?
We kijken met je naar manieren hoe je jezelf kunt leren kennen. En hoe je kunt leren je gedrag te
veranderen. Daarvoor is het van belang te werken aan je bewustwording. En aan het omgaan met
feedback. Je zult de betekenis leren van het belangrijke principe dat SMARTI wordt genoemd. En
je zult leren werken met leertaken, de vaardigheden waar je aan moet werken om je een
beroepskwaliteit eigen te maken.

1.6 Je beroepshouding
Als je na deze opleiding als juridisch medewerker aan de gang gaat, zul je op een van de hiervoor
genoemde rechtsgebieden werkzaam zijn. Wat doe je dan? Wat wordt er van je verwacht? Hoe
moet je dat beroep uitoefenen? Welke houding is van belang voor het goed functioneren? Hoe
moet je communiceren? Welke tips kunnen je helpen om straks je werk met plezier te kunnen
doen? Hoe kun je voorkomen dat je je onprettig voelt bij bepaalde situaties in je werk? Dit boek
zal je helpen om een beroepshouding te ontwikkelen die enerzijds zorgt voor effectief functioneren
en anderzijds voor een goed gevoel voor jou zelf. Het is vanzelfsprekend dat als jij werkt met
methodes die voor goede resultaten zorgen, je werk ook betere resultaten zal opleveren. Dat zal
bij een beoordelingsgesprek zeker positief werken. Daarnaast kom je ’s avonds na je werk thuis
met een beter gevoel als je effectief en doelgericht bezig bent geweest. Er zijn dus vele redenen
om goed voorbereid aan de gang te gaan in je beroep.

1.7 Je beroepskwaliteiten
Vakkennis is niet het enige wat telt. Zoals gezegd, heb je naast een goede kennis van het recht
ook een goede beroepshouding nodig, die jouw functioneren bepaalt als je straks op stage gaat
en als je gaat werken. Als juridisch medewerker moet je bovendien van alle markten thuis zijn, in
het belang van de klant. Je moet veel vaardigheden hebben. Je moet bijvoorbeeld zaken goed op
papier (of in mailberichten en digitale bestanden) kunnen zetten. Verder moet je goed kunnen
begrijpen wat er in ingewikkelde teksten zoals wetsartikelen staat, dus je moet een juridisch
document kunnen ‘vertalen’ in gewoon gangbaar Nederlands. Dat hoort allemaal bij het werk als
juridisch medewerker. Ook moet je een goede administratie kunnen voeren.
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Je moet beschikken over diverse beroepskwaliteiten. Zo moet je integer en nauwkeurig zijn, goed
kunnen plannen, samenlevingsgevoel hebben, je willen ontwikkelen, flexibiliteit bezitten,
stressbestendig zijn enzovoort. Ook invoelingsvermogen is een van de vereisten voor het goed
functioneren als juridisch medewerker.

1.8 Communiceren
Drie hoofdstukken in dit boek gaan over professioneel communiceren in alle werkvelden van de
juridische dienstverlening, want je moet vaardig zijn in het communiceren. Het is de bedoeling dat
je straks weet hoe je een gesprek voert. Je moet begrijpen wat verbale en non-verbale communicatie
inhoudt. Het is belangrijk om te weten hoe je bij jezelf kunt blijven in een gesprek en hoe je dat
gesprek feitelijk en zakelijk kunt houden.

De juridisch medewerker heeft altijd te maken met mensen die een beroep doen op de
deskundigheid waarover zij zelf niet beschikken. Professionele communicatieve vaardigheden zijn
dus een belangrijk gereedschap voor de juridisch medewerker. Het is van groot belang om het
juiste te kunnen doen voor de klant die bij jou als juridisch medewerker komt. In dit boek helpen
we je met de meeste van deze vaardigheden. Dat noemen we beroepsvorming.

1.9 Solliciteren
Ook solliciteren is een onderdeel van dit boek. Hoe doe je dat, welke vaardigheden heb je daarvoor
nodig? Dat solliciteren gaat over het verkrijgen van een baan na diplomering, maar ook over hoe
je een stageplaats krijgt.

1.10 Dossiers en digitale dienstverlening
Verder is het onderdeel ‘Dossiers en digitale dienstverlening’ een belangrijk hoofdstuk in dit boek.
In de voorschriften met betrekking tot jouw opleiding worden er eisen gesteld aan de inzichten
op deze gebieden. We geven je uitgebreide informatie daarover.

1.11 Deskundigheid
Je moet mensen met deskundigheid te woord kunnen staan en hen niet ‘met een kluitje in het riet
sturen’. Je moet in staat zijn een wetsartikel te lezen. En je moet begrijpen wat er in een brief van
een advocaat of de SVB staat. Daarom hebben wij ook een onderdeel over juridische taal aan dit
boek toegevoegd. Je vindt daarin ook een onderdeel over de juridische methodiek. Daarin vertellen
we het een en ander over de verschillende basisvaardigheden die je nodig hebt, zoals zaken
opzoeken in een wettenbundel.

1.12 Woordenlijst
En ten slotte leggen we vaktermen en dergelijke kort uit door een woordenlijst toe te voegen.
Deze woordenlijst is samengesteld door onze leerlingen op basis van diverse juridische teksten die
zij hebben doorgenomen en waarin zij voor hen moeilijke woorden hebben aangegeven.
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1.13 Samenvatting
In dit inleidende hoofdstuk hebben we kort de opzet van dit boek geschetst. We hebben gesproken
over de functie van juridisch medewerker. We hebben aangegeven dat we je gaan helpen met het
ontwikkelen van een goede beroepshouding door onder andere te werken met de
beroepskwaliteiten die je naast de juiste vakkennis nodig hebt. Ook hebben we je erop gewezen
dat communicatie, zowel met klanten als met collega’s, van groot belang is voor het goed
functioneren in je beroep. Vervolgens hebben we het gehad over solliciteren en het belang van
het goed omgaan met dossiers en digitale dienstverlening. En ten slotte kwam het gebruik van
juridische taal aan de orde, en hoe je daarmee om dient te gaan.

Omdat je toekomst qua beroepskeuze misschien voor jou als student nog niet helemaal helder is,
helpen we je daarbij. In het hoofdstuk ‘Beroepsprofielen’ gaan we je wat mogelijke beroepen laten
zien. We beschrijven in dat hoofdstuk diverse functies waarin je zou kunnen komen te werken. In
werkelijkheid zijn dat er natuurlijk veel meer, maar we beperken ons nu even tot een serie
voorbeelden. Je kunt daar een heleboel uit afleiden. De voorbeelden kunnen je helpen een levendig
beeld te krijgen van wat je in de praktijk mogelijk te doen krijgt. Later zul je merken dat er veel
variaties op zijn in de dagelijkse beroepspraktijk.

1.14 Vragen en opdrachten

Opdracht 1:
Welke twee officiële aanduidingen voor de opleidingen binnen het juridisch vakgebied worden in
dit hoofdstuk genoemd?

Opdracht 2:
Wat is de naam van de functie zoals we die voor beide opleidingen consequent gaan gebruiken in
dit boek?

Opdracht 3:
Op welke manier wordt het recht in twee soorten ingedeeld?

Opdracht 4:
Een van deze twee soorten recht wordt zelf weer in drie soorten ingedeeld. Welke drie soorten
zijn dat?

Opdracht 5:
Geef van alle soorten en indelingen van het recht bij elk item drie voorbeelden van een situatie
waarin jij er zelf mee te maken zou kunnen krijgen. Gebruik je fantasie maar, het hoeft geen
realiteit te zijn.

Opdracht 6:
Wat is het belang van vakkennis binnen je beroep?

Opdracht 7:
Wat bedoelen we in deze inleiding met het begrip ‘beroepsprofielen’?

Opdracht 8:
Geef enkele voorbeelden van wat wij bedoelen met ‘beroepskwaliteiten’.
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Hoofdstuk 2

Beroepsprofielen
In dit hoofdstuk leer je:
- wat beroepsprofielen zijn
- de belangrijkste beroepsprofielen voor de juridisch medewerker
- inzicht te krijgen in verschillende werkzaamheden binnen de beroepsprofielen
- meerdere functies binnen het werkgebied van de juridisch medewerker kennen.

2.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk heb je gezien dat er nogal wat nodig is voor het goed functioneren in je
beroep als juridisch medewerker. In dit hoofdstuk omschrijven we aan de hand van enkele
voorbeelden een aantal beroepsprofielen. Deze kunnen je helpen om een beeld te krijgen van je
beroepsmogelijkheden. Een beroepsprofiel is eigenlijk een overzicht van een functie. Waar werk
je en wat doe je? Waar heb je mee te maken? Wat voor klanten krijg je?

We beschrijven hierna de belangrijkste beroepsprofielen die we in de praktijk zijn tegengekomen.
We hebben daarbij namen verzonnen, een situatie, een werkgever en diverse aspecten van het
werk. Lees de beroepsprofielen maar eens door. Het zou zomaar kunnen dat je op een gegeven
moment het gevoel krijgt dat sommige van die beroepsprofielen goed bij jou passen.

2.2 Voorbeelden van beroepsprofielen

a) Medewerker arbeidsbemiddeling bij het UWV
Fatima Urbez is werkzaam bij het UWV te Breda. UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen
en voor de arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Werknemersverzekeringen zijn bijvoorbeeld
de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet werk
en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Ziektewet (ZW).
Het UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Fatima is vandaag bezig met de intake van Marnix de Groot. Marnix is kort geleden ontslagen door
zijn werkgever, AMGEN te Breda, een Amerikaans bedrijf in gentechnologie. Fatima laat hem zien
welke andere functies in de regio voor hem beschikbaar zijn. Ze helpt Marnix ook bij alle vragen
die hij heeft bij het zoeken naar ander werk.

Welke werkzaamheden verricht zij zoal? Zij voert de gegevens van Marnix de Groot in. Ze werkt
aan een terminal (pc), waarop zij aan het begin van haar werkdag is ingelogd met haar inlognaam
‘furbez’ en het wachtwoord ‘Rav4$23#x’. Natuurlijk is dat een ingewikkeld wachtwoord, maar dat
is om te voorkomen dat anderen in de privacygevoelige gegevens van haar klanten kunnen kijken.
Met behulp van het burgerservicenummer (bsn) van Marnix kan zij al heel wat gegevens tevoorschijn
toveren uit de Basisregistratie Personen (BRP). Vroeger heette dat de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Zij zet in het systeem allerlei gegevens met betrekking
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