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Wij zijn er van overtuigd dat er verborgen ‘schatten’ te vinden zijn bij iedere advocaat en in elke praktijkgroep. Een schat aan 
ervaring en talent die door de drukte van alledag niet ten volle benut wordt. Wij nodigen u uit om u even los te maken van de 
druk van cliënten, zaken en targets. Kom naar Schateiland om stil te staan bij uw effectiviteit als professional, leidinggevende 
en praktijkgroep. U komt terug met frisse inzichten, praktische vaardigheden en een sterkere band met uw collega’s.

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

VAARDIGHEDEN VOOR DE ADVOCATUUR
Schateiland is gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling 
voor advocaten. Onze programma’s zijn gericht op on-
twikkeling van relevante vaardigheden. Daardoor wordt u 
effectiever in uw beroepsuitoefening, leert u leidinggeven 
aan professionals en komen uw specifieke talenten beter tot 
hun recht.

De programma’s zijn bedoeld voor advocaten die hun 
beroepsopleiding hebben afgerond, voor medewerkers die 
stagiairs begeleiden en voor advocaten die leiding geven.
Bijzonder is dat wij ook een programma aanbieden voor 
hele praktijkgroepen of secties. Dat maakt een training 
spannender en doeltreffender. U raakt sterker betrokken bij 
elkaar. U kunt uw vaardigheden direct in de praktijk bren-
gen ten behoeve van uw eigen praktijkgroep.

OVER SCHATEILAND
Schateiland is een bureau dat training en teamontwikkeling 
combineert met plezier. De opleidingen worden verzorgd 
door een jurist en een psycholoog met ruime ervaring in 
de advocatuur. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we 
talenten centraal stellen, dat we theorie en vaardigheden 
direct toepassen op de dagelijkse praktijk en dat we een 
sfeer creëren waarin mensen zich prettig voelen. 

WAAR IS HET?
De trainingen van Schateiland vinden plaats op een uniek 
eiland in de Randstad. U bent te gast op een boerderij waar 
het boerenbedrijf tijdens uw bezoek gewoon doorgaat. Het 
water, de Hollandse luchten en de koeien werken relativer-
end en doen u uw dagelijkse werkomgeving even vergeten. 
Het eiland is goed bereikbaar en er is voldoende parkeerge-
legenheid.

DE TRAINERS
U wordt getraind, verrast en uitgedaagd door Walter Land-
wier en Marieke van Maanen.
 
Walter is jurist en communicatiewetenschapper. Hij heeft 
gewerkt als manager bij KPN en als advocaat bij DLA 
SchutGrosheide. Hij kent uw vak van binnenuit, geeft rake 
feedback en zorgt ervoor dat u naar huis gaat met een con-
creet resultaat.

Marieke is sociaal psycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring 
als managementtrainer en adviseur bij GITP. Zij verzorgt 
regelmatig trainingen voor de rechterlijke macht en de 
advocatuur op het gebied van persoonlijke vaardigheden. 
Marieke weet deelnemers te prikkelen en is geoefend in het 
bij de les houden van eigenwijze advocaten.
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VAARDIGHEDEN IN DE PRAKTIJK
BEÏNVLOEDINGSVAARDIGHEDEN VOOR DE ADVOCATUUR
Doelgroep: stagiairs en medewerkers

In de beroepsopleiding ligt de nadruk op uw inhoudelijke 
ontwikkeling als advocaat. Inmiddels hebt u vakinhoude-
lijk een stevige basis. Naarmate u verder komt, merkt u 
dat u daarnaast behoefte hebt aan ontwikkeling van uw 
persoonlijke vaardigheden. Bij die ene cliënt die maar niet 
luistert naar wat u zegt. Of die ene partner die u tijdens 
gesprekken overbluft. Of die ene kantoorgenoot die steeds 
vriendelijk lachend met iets anders terugkomt dan waar u 
om vroeg. In deze training ontwikkelt u de verschillende 
vaardigheden: effectief communiceren, adviseren en onder-
handelen.

Deelnemers leren:
Echt contact maken en houden met een cliënt.
Herkennen van en omgaan met stijlverschillen in de 
communicatie.
Een cliënt op maat te adviseren. Werken met een intake 
checklist, vragen stellen, doorvragen, samenvatten en 
presenteren.
Win-win onderhandelen (Harvard-methode). Vragen 
naar belangen achter standpunten, passende oplossin-
gen zoeken.
Omgaan met emoties en druk.

Werkwijze:
Drie losse dagen.
Praktijkopdrachten tussen de trainingsdagen door.
Oefenen van vaardigheden aan de hand van herkenbare 
cases. 
Persoonlijk advies over individuele ontwikkelpunten. 
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COACHEN IN DE PRAKTIJK 
COACHEN EN BEGELEIDEN VAN STAGIAIRES EN MEDEWERKERS
Doelgroep: medewerkers en partners die in de praktijk een rol als patroon, begeleider of coach vervullen

Het optreden als goed begeleider is niet voor alle advo-
caten vanzelfsprekend. Het vraagt vaardigheden die vaak 
tegengesteld zijn aan de vaardigheden van een goede 
advocaat. Bij coachen gaat het niet om het verzamelen 
van feiten, het bepleiten van je zaak, het overtuigen van 
de ander en het zelf scoren. Het gaat om het verdiepen in 
de denklijn van de ander, het vragen naar achterliggende 
overtuigingen, het inslikken van uw eigen oplossingen en 
het laten schitteren van iemand anders. Het is fantastisch 
als dat lukt. U kunt het leren.

Deelnemers leren:
Een methodiek voor het voeren van coachings- 
gesprekken.
Verschillende coachingsstijlen toepassen.
Coachen op competenties.
Stagiairs te stimuleren tot prestatieverbetering.
Hun kwaliteiten en aandachtspunten in de rol van 
coach/begeleider kennen.

Werkwijze:
Twee losse dagen.
Korte, toepasbare theoretische modellen.
Directe vertaling naar de eigen praktijk.
Oefenen in het voeren van coachingsgesprekken met 
andere deelnemers. 
Oefenen van coachen met een acteur.
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LEIDINGGEVEN IN DE PRAKTIJK 
TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN
Doelgroep: leidinggevende advocaten

Leidinggeven aan advocaten is een vak apart. Zeker als u 
dit moet combineren met het voeren van uw praktijk, kan 
het een fikse uitdaging zijn. Advocaten werken immers 
graag op zichzelf, maar willen ook graag gezien worden. Ze 
hebben veel vrijheid nodig om te excelleren, maar moeten 
ook rekening houden met kantoorgenoten en cliënten. Als 
leidinggevende moet u de balans zien te vinden tussen het 
aansturen en het begeleiden van uw mensen. Tijdens deze 
training voor leidinggevenden werkt u intensief aan uw 
persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende. U deelt uw 
praktijkervaring met andere leidinggevende advocaten. 
Deze investering in uzelf en uw praktijk betaalt zich zeker 
terug. 

Deelnemers leren:
Omgaan met verschillende rollen: professional, coach, 
beoordelaar.
De voor- en nadelen van hun eigen stijl van leidinggeven 
kennen.
Stagiairs en medewerkers coachen in hun ontwikkeling.
Doelen afspreken, voortgang bewaken en beoordelen.
Gebruik maken van het aanwezige talent in de sectie.
Draagvlak creëren voor veranderingen.

Werkwijze:
Praktische theoretische modellen uit de management-
literatuur en psychologie.
Directe vertaling naar de eigen persoon en de eigen 
praktijk.
Oefening van vaardigheden met rollenspeler.
Aandacht voor actuele persoonlijke vraagstukken.
Optie: afsluitende praktijkdag met de eigen sectie op de 
boerderij met specifiek ontwikkeldoel.
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TEAMWORK IN DE PRAKTIJK 
OPTIMAAL GEBRUIKMAKEN VAN DE TALENTEN VAN DE PRAKTIJKGROEP OF HET KANTOOR
Doelgroep: praktijkgroepen van grotere kantoren of kleine kantoren 

Deze unieke training is bedoeld voor de gehele praktijk-
groep of het kantoor. De training combineert het aanleren 
van persoonlijke vaardigheden met de ontwikkeling van de 
sectie of het kantoor als team. De training is gericht op het 
gebruik maken van de aanwezige individuele talenten, het 
versterken van de onderlinge relaties en op het leren van 
elkaar. De training heeft een sterk teambuildend karakter. 

De praktijkgroep of het kantoor maakt een keuze uit de 
volgende vaardigheden:

Communiceren en feedback geven
Efficiënt vergaderen
Win-win onderhandelen
Acquisitie
Coachen

Ongeacht het onderwerp van de training is na afloop:
De binding en motivatie vergroot.
Ervaring opgedaan met het uitwisselen van feedback.

Werkwijze:
Informele sfeer op een eiland bij de boer.
Vaardigheden direct oefenen met elkaar.
Feedback van trainers op functioneren individuen én 
groep.
Cases uit de eigen praktijk.
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