
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

Lezing 15 juni 2012
De volgende lezing vindt op 15 juni 2012 plaats 
om 16.00 uur in Wachtkamer 2e klasse (station 
Haarlem, perron 3a) en wordt verzorgd door de 
heer Job Boersma. 

Job Boersma is psycholoog, gespecialiseerd in 
micro-expressie, leugendetectie en ‘Facial Co-
ding’. Hij studeerde hiervoor in Zwitserland en 
Engeland bij dé wetenschappers op dit gebied.  
Hij bekwaamde zich onder meer in de beroemde 
gezichtsherkenningsmethoden van Paul Ekman. 

Job’s specifieke kennis wordt regelmatig gevraagd 
en ingezet in binnen- en buitenland, o.a. door 
Schiphol, Kuala Lumpur Q-plus consulting en di-
verse grote banken.

Lezing Micro-expressie en Leugendetectie
In de populaire serie Lie to me werd het grote 
publiek bekend gemaakt met het fenomeen mi-
cro-expressies. Een micro-expressie is een snelle 
oncontroleerbare expressie op het gezicht, die 
waardevolle informatie geeft over hoe iemand 
zich echt voelt. Deze micro-expressie is zichtbaar 
op het gezicht, maar verdwijnt ook weer razend-
snel. 

Was de skill van micro-expressies lezen tot voor 
kort nog het privilege van organisaties als de FBI 
en de CIA, tegenwoordig kunnen ook andere pro-
fessionals leren gezichtsexpressies te signaleren 
en interpreteren en deze kennis te gebruiken in 
het dagelijks werk. Wat vindt die collega echt van 
jou? Is die getuige te vertrouwen? Heeft iemand 
wat te verbergen? Zijn die cijfers naar waarheid 
ingevuld?  Is die lach echt? En is irritatie te her-
kennen, zelfs als iemand dat probeert te verber-
gen? 

Tijdens deze lezing krijgt u een wetenschappe-
lijke methode aangeboden die u leert minimale 
non-verbale signalen te herkennen en te interpre-
teren. De overgrote meerderheid van de mensen 
ziet deze signalen over het hoofd, maar u kunt het 
razendsnel leren! Een skill waar u de rest van uw 
leven wat aan hebt!  ¾

VRiMiBO 15 juni 2012, 
uiTeRST COnFRATeRneeL
Na afloop van de lezing op 15 juni 2012 organiseert 
de Jonge Balie opnieuw een VRIMIBO, ditmaal in 
Wachtkamer 2e klasse (station Haarlem). 

Of u nu in het eerste jaar van 
uw beroepsopleiding zit, of al 
meer dan dertig jaar advocaat 
bent, u bent allen van harte 
welkom tijdens de VRIMIBO. 
Het bestuur wil iedereen dan 
ook aansporen alle kantoor-

genoten mee te nemen naar deze VRIMIBO. Drank-
jes en hapjes zijn gratis. Bijgaand treft u de flyer 
aan van dit evenement. Save the date!  ¾

BeACHVOLLeYBAL en BBQ 13 juLi 2012
De activiteitencommissie organiseert op vrijdag 
13 juli 2012 vanaf 17.30 uur het jaarlijkse beach-
volleybal toernooi met als afsluiting een BBQ in 
een strandtent in Zandvoort. Een evenement dat 
u niet mag missen! Deelname aan het evenement 
inclusief de bbq is gratis! De locatie wordt nog na-
der bekend gemaakt, maar noteer de datum alvast 
in uw agenda.  ¾
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PuBQuiz
Op 19 april 2012 heeft de Pubquiz plaatsgevon-
den. Dit evenement was een groot succes en alle 
deelnemers hebben genoten. Na het beantwoor-
den van een aantal zeer uiteenlopende vragen, 
ging het team ‘De Meesters’ met de medailles 
naar huis. Het bestuur bedankt de Activiteiten-
commissie voor het organiseren van deze gezel-
lige avond.  ¾

jOnge BALie VOeTBALTOeRnOOi
Op 27 april 2012 heeft in Utrecht 
het Jonge Balie Voetbal-/hoc-
keytoernooi plaatsgevonden. 
‘Onze jongens’ hebben het in dit 
toernooi tot de kwarfinales ge-
schopt! Deze prestatie is zeker 

het vermelden waard en belooft wat voor de Van 
der Meer Bokaal!  ¾

DeuRWAARDeRSSTAge
Wij wijzen u op de mogelijk om u op te geven 
voor de ééndaagse deurwaardersstage. Deze ex-
cursie kan het gehele jaar door ingepland worden 
en levert u 2 punten op. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan 
Gijsbert Pierik: 
commissies@jongebaliehaarlem.nl.  ¾

uPDATe e-MAiL ADReSSenLijST
De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail ver-
zonden. Indien u kantoorgenoten heeft die niet in 
de lijst voorkomen of wel in de lijst voorkomen en 
dat juist niet willen, dan verzoek ik u vriendelijk 
om dat kenbaar te maken door een e-mail te stu-
ren aan secretaris@jongebaliehaarlem.nl. 

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur,
Max van der Klaauw, secretaris
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