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Beste relatie,
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De 
toekomst ligt open met ongekende kansen en ongeli-
miteerde mogelijkheden. Globalisatie, digitalisering, 
nieuwe markten, schaalvergroting en expansie tegen de 
achtergrond van een aantrekkende economie. De ambi-
tie voor morgen begint vandaag. Nu is het moment om 
te ondernemen. 

Bij deze ambities past een daadkrachtige juridische 
partner. Die anticipeert op nieuwe ontwikkelingen 
en vandaag al werkt aan wat u morgen wilt bereiken. 
Bezield, daadkrachtig en betrokken. Met een scherpe 
focus op de wereld, op de regio en op u. Dé nieuwe 
standaard in juridische dienstverlening. Vanuit het 
besef dat het steeds vaker gaat om adviseren dan om 
procederen. We trekken samen met u op zodat wij uw 
ambities waar kunnen maken.

De Haan Advocaten & Notarissen is de grootste ju-
ridische dienstverlener van Noord-Nederland. Daar-
naast behoren wij, met zes vestigingen onder andere 
in Hamburg en 160 medewerkers, tot de top-20 van ‘s 
lands grootste advocaten- en notarissenkantoren. Dat 
schept verwachtingen. Deze verwachtingen maken wij 
waar en beseffen dat succes verplicht is. Client Care 
staat hoog in het vaandel. We zijn ISO-gecertificeerd 
en scoren bij onze klanten gemiddeld een 8 op klantte-
vredenheid.

De Haan Advocaten & Notarissen is op vele terreinen 
trendsettend. Als één van de meest ondernemende 
kantoren van Nederland staan we midden in de maat-
schappij en deinzen niet terug voor complexe zaken. 
Een kenmerkend voorbeeld is de zaak die wij namens 
de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen 
Groningen (Stichting WAG) hebben aangespannen te-
gen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De 
rechtbank Assen heeft de Stichting WAG op 2 septem-
ber op alle punten in het gelijk gesteld. 

De zaak tegen de NAM bevestigt niet alleen onze be-
wezen expertise, maar ook het succes van onze aanpak. 
Onze aanpak kun je samenvatten in de termen ‘anders 
denken, anders doen’. Met deze werkwijze anticiperen 
wij op de ‘advocatuur van de toekomst’ waarbij een 
marktgerichte benadering en een ondernemende visie 
essentiële uitgangspunten zijn. Nadrukkelijk geënt 
op het uitgangspunt een zeer deskundige juridische 
dienstverlener te blijven en als full service kantoor op 
alle rechtsgebieden een meerwaarde te bieden. Zodat u 
optimaal kunt blijven ondernemen zowel in Nederland 
als in Duitsland. Vandaag, morgen en in de toekomst. 

Winfryd de Haan
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Faillissement ziekenhuis 
leidt tot uniek zorgconcept

Hans Silvius en Matthijs Sturms

In november 2014 sprak de rechtbank in Leeuwarden het faillissement uit van de Zorggroep Pasana. Daarmee dreigde 
het doek te vallen voor ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum en daarnaast voor de ouderenzorgcentra en verpleeghuizen 
in Noordoost-Friesland. Dit leidde tot grote maatschappelijke onrust, politieke druk en polemiek. Te midden van dat 
krachtenveld werd er door de curatoren van De Haan Advocaten & Notarissen, De Friesland Zorgverzekeraar en de 
Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland een uniek proces gestart. Dit proces leidde tot een bijzonder resultaat: 
Sionsberg 2.0. als nieuw gezondheidscentrum in Dokkum en een doorstart van alle ouderenzorgcentra in Noordoost 
Friesland.

v.l.n.r.: Haijo Homan, Matthijs Sturms en Diana Monissen.
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De Sionsberg kent een lange geschiedenis. Het ziekenhuis in Dokkum 
bestaat sinds 1956 en kon worden geopend met steun van de bewoners 
en de kerkelijke gemeenten in de omgeving. Hoewel het ziekenhuis zich 
ontwikkelde tot een volwaardig streekhospitaal met alle basisspecialismen, 
was het lang het kleinste ziekenhuis van Nederland. 

In het kader van schaalvergroting en efficiency werd De Sionsberg in 2007 
onderdeel van Zorggroep Pasana uit Veenwouden. Tot Pasana behoren ook 
twee verpleeghuizen en meerdere verzorgingscentra die gevestigd zijn in 
Noordoost-Friesland en op Ameland. 

Daling
Door de geringe omvang en de steeds hogere kwaliteitseisen wist het 
ziekenhuis met moeite het hoofd boven water te houden. Nadat De Sionsberg 
in 2011 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt 
toezicht werd gesteld, nam de relatief smalle patiëntenstroom nog verder af. 
Resulterend in een daling van het aantal verpleegdagen met 55%. 

In 2012 leek een bestuurlijke fusie tussen Zorggroep Pasana en Ziekenhuis 
Nij Smellinghe in Drachten de oplossing. Dit met als doel de instandhouding 
van een volledig basisziekenhuis in Dokkum met ondersteuning van Nij 
Smellinghe. Het lag in de planning om in een later stadium juridisch te 
fuseren.

Reorganisatie
De samenwerking kon niet voorkomen dat De Sionsberg in zwaar weer 
geraakte. Nadat in 2012 een verlies was geleden van 8,8 miljoen euro, werd 
een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd en volgde een verbouwing van 
het ziekenhuis naar een compactere vorm. Daarbij werden enkele klinische 
onderdelen ‘overgeheveld’ naar Drachten, als ook 78 van de 130 bedden. Voor 
de ouderenzorg was sluiting voorzien van enkele locaties, onder andere op 
Ameland en in Ternaard, wat leidde tot grote onrust. Desondanks noteerde 
het ziekenhuis in 2013 een verlies van 9,9 miljoen euro. De verzorgingshuizen 
behaalden een winst van 1,6 miljoen euro. 

Faillissement
In het najaar van 2014 openbaarden de problemen zich in de volle breedte. 
Door de oplopende verliezen kampte eigenaar Pasana met een schuld van 40 
miljoen euro en de vooruitzichten waren allesbehalve rooskleurig. 2014 zou 
een tekort opleveren van 2,5 miljoen euro, in 2015 oplopend naar 4,5 miljoen. 
Huisbankier ING verbond daaraan consequenties, waardoor een direct 
liquiditeitsprobleem ontstond. Het bestuur van combinatieholding Pasana/
Nij Smellinghe was genoodzaakt eind november 2014 het faillissement aan te 
vragen. 

Op 28 november werd Pasana failliet verklaard door de rechtbank in 
Leeuwarden. Hans Silvius en Matthijs Sturms, insolventieadvocaten van De 
Haan Advocaten & Notarissen werden aangesteld als curatoren. Zij besloten 
de poliklinieken van het ziekenhuis in ieder geval tot 24 december open te 
houden. Daarnaast lag er een belangrijke taak de ouderenzorg van Pasana 
draaiende te houden en daarmee de zorg aan 600 bewoners te garanderen. 
Dit in afstemming met Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland, die 
bekendheid kreeg als ‘vangnetstichting’. 

Vangnetstichting
Deze zogenaamde ‘vangnetstichting’ was eind november door De Friesland 
Zorgverzekeraar opgericht, in reactie op het voornemen van Pasana om 
faillissement aan te vragen. De vangnetstichting stelde zich financieel garant 
voor een eventueel exploitatietekort in de ouderenzorg en nam op zich 
om namens de curatoren het dagelijks management van de verpleeg- en 
verzorgingshuizen te voeren. Daarmee was de continuïteit van zorg aan 
ouderen gegarandeerd. De Friesland Zorgverzekeraar heeft op deze manier 
inhoud gegeven aan zijn verantwoordelijkheid, die hij als Zorgkantoor heeft. 

“We hebben direct onze verantwoordelijkheid genomen. De continuïteit én de 
kwaliteit van de ouderenzorg is dan ook op geen enkel moment in het geding 
geweest” benadrukt Diana Monissen, destijds voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Friesland Zorgverzekeraar.  

‘Dit plan was alleen 
gezamenlijk te 

realiseren’ 

Brenda van Haast



Oplossing
Gezien de financiële situatie van Pasana lag het voor hand de dat de 
ouderenzorgactiviteiten een doorstart zouden maken. Voor het noodlijdende 
ziekenhuis restte een ander scenario waardoor ruim 300 medewerkers hun 
baan zouden verliezen, zo was de verwachting. Het liep echter anders. Want 
hoewel de faillissementswet strakke kaders stelt, werd binnen de grenzen 
gezocht naar een oplossing. In een bijzonder samenspel tussen curatoren en 
De Friesland. 

Aan het initiatief lag een aantal elementen ten grondslag. “In de eerste plaats 
het maatschappelijke belang van het ziekenhuis en daaraan gekoppeld het 
perspectief van de zorgvraag in de regio” zegt Hans Silvius. “Met name dat 
laatste punt is essentieel. Zowel bij de vraag of je het ziekenhuis open moet 
houden als bij het zoeken naar eventuele overnamekandidaten. Het kernpunt 
was dan ook een balans te vinden in de enkelvoudige opdracht vanuit de 
faillissementswet en de instandhouding van het primaire belang van zorg.”  

Data
Voor het genoemde perspectief lag een goed geoutilleerde leidraad van 
De Friesland Zorgverzekeraar. Om te kunnen anticiperen op de zorg van 
de toekomst en inzicht te hebben in demografische factoren, genereert de 
zorgverzekeraar veel data. Monissen: “Daardoor kunnen we een inschatting 
maken van de zorgvraag in 2025 en zelfs van 2040. Als in een bepaalde regio 
bijvoorbeeld blijkt dat het aantal 0-18-jarigen met 20% daalt, zal duidelijk zijn 

dat er over een aantal jaren minder noodzaak is om poliklinische verloskunde 
of kindergeneeskunde grootschalig te faciliteren.”

Demografische factoren
Op basis van dezelfde data werd ook gekeken naar de geprognosticeerde 
zorgvraag in Noordoost-Friesland. “Daaruit blijkt dat in 2030 de 
bevolkingsomvang in de leeftijdscategorie 65-74 jaar en met name 75 jaar en 
ouder fors zal toenemen. Relevant is eveneens dat mensen ook ‘anders’ ouder 
worden. Ze blijven langer zelfstandig” zegt Brenda van Haast, directeur Zorg 
van De Friesland Zorgverzekeraar.  

“Dat impliceert op termijn dus een andere zorgvraag. Ook in relatie tot 
Pasana, waarbij wel relevant is dat een geleidelijke transitie geen optie was. De 
prioriteit lag zowel bij de vangnetstichting als de curatoren bij de continuïteit 
van zorg. Om deze continuïteit in de toekomst te garanderen, was de feitelijke 
vraag dan ook: wat moet er komen, waar moet het naartoe. Dat was, nadat wij 
de zorgplicht hadden geborgd, de grootste puzzel in de dynamiek van deze 
casus.” 

Uniek concept
Vanuit de gezamenlijke ambitie werd een uniek concept gelanceerd: het 
doorstartplan Sionsberg 2.0. Een breed gedragen plan waarin financiers 
en overnamekandidaten samen met huisartsen, medisch specialisten een 
transmuraal centrum vormen dat anderhalvelijnszorg moet bieden. Met 
daaraan gekoppeld de specialisatie ouderenzorg. Door de bereidheid van De 
Friesland Zorgverzekeraar om de aangeboden zorg van De Sionsberg in te 
kopen voor zijn klanten, lag er een gezond financieel perspectief. 

Anders denken
Hoewel een dergelijk plan in Nederland nog niet eerder ten uitvoer is 
gebracht, toonden alle betrokken partijen een enorme bereidheid en ambitie. 
“Vanuit een andere manier van werken en een andere manier van denken. 
In alle opzichten,” zegt Haijo Homan, lid van de Raad van Bestuur van de 
vangnetstichting. Datzelfde geldt ook voor de ouderenzorg, waardoor de 
eerder voorgenomen sluitingen konden worden afgewend. Ook het zittende 
management heeft daaraan een grote bijdrage geleverd.

Diana Monissen: “ De dynamiek van ziekenhuizen is gericht op de korte 
termijn. Zij zijn doorgaans niet gewend 10 tot 15 jaar vooruit te kijken. 
Wij hebben dat nadrukkelijk wel gedaan, vanuit demografische gegevens 
en afgestemd op de zorgvraag van de regio. Dat geeft nieuwe inzichten. 
Ook in relatie tot de financiële aspecten. Bepaalde onderdelen van de 
poliklinische zorg die eerst niet haalbaar bleken, hebben we toch open 
kunnen houden door op zoek te gaan naar partijen die dat vanuit een kansrijk 
toekomstperspectief willen en kunnen implementeren.” 

Geslaagd
De opzet slaagde. Het concept werd in de markt gezet en begin januari 
maakten de curatoren bekend dat De Sionsberg werd overgenomen door 
ZuidOostZorg Drachten, DC Klinieken van Loek Winter en Cardiologie 
Centra Nederland. Ook de medisch specialisten van De Sionsberg zijn 
meegegaan in dit plan. 

Voor Pasana Ouderenzorg is een separaat traject gevolgd. De verkoop van 
de ouderenzorg heeft enkele maanden in beslag genomen. De ouderenzorg 
is afgelopen zomer overgedragen aan KwadrantGroep en ZuidOostZorg. De 
opbrengst van de ouderenzorg is aanzienlijk en stelt de curatoren in staat het 
grootste gedeelte van de bankschulden af te betalen en mogelijk zal er nog 
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‘Deze casus kan in 
de zorg dienen als 

voorbeeld’ 

een uitdeling plaatsvinden aan gewone crediteuren. Haijo Homan benadrukt 
dat hij bij de verkoop vooral heeft toegezien op het belang van continuïteit, 
toekomstbestendigheid, kwaliteit van zorg en innovatie van de zorg. Door de 
overname aan KwadrantGroep en ZuidOostZorg zijn deze belangen geborgd 
en blijft de zorgverlening op alle locaties in stand. Daarmee is een balans 
gevonden tussen het belang van een juiste afwikkeling van het faillissement en 
de betrokken maatschappelijke belangen.

Dynamiek
Duidelijk is dat de doorstart van de ziekenhuiszorg een buitengewoon 
complex proces is geweest. Te beginnen bij de continuïteit van de 
poliklinische zorg en het inzichtelijk maken van de werkelijke stand van 
zaken. Daarop volgde het inzichtelijk presenteren van de feiten en het zoeken 
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Hans Silvius

naar oplossingen en overnamekandidaten en honderden andere zaken. Dit 
alles vond plaats onder een tijdsdruk van slechts enkele weken.

“Op dat moment ontstaat er een enorme dynamiek waarbij de onderlinge 
vertrouwensband essentieel is,” zegt Matthijs Sturms. “Evenals het feit dat je 
tijdens zo’n proces moet weten waar je staat én waar de andere partijen staan. 
Dit plan was alleen gezamenlijk te realiseren. Op het moment dat een van de 
partijen had gezegd ‘we trekken de stekker er uit’, dan was het over en sluiten 
geweest.”  

Resultaat gedreven
Monissen: “Zover is het gelukkig niet gekomen, doordat we nadrukkelijk als 
team hebben geopereerd, met een gedeelde verantwoordelijkheid en door 
resultaatgedreven te handelen. Daarbij hoort ook een open communicatie, 
het stellen én halen van deadlines, altijd beschikbaar en bereikbaar zijn en 
ook een onderlinge afstemming over communicatie. Met name vanwege de 
maatschappelijke importantie en de ontstane polemiek in de regio.”

“Daar komt bij dat dergelijke processen een beperkte houdbaarheid hebben,” 
zegt Silvius. “Mede omdat de IGZ ook een rol speelde en de continuïteit van 
zorg op het spel stond. Bovendien hebben we in de financiering de nodige 
‘hobbels’ moeten nemen. Hoewel onder druk alles vloeibaar wordt, geldt 
wel dat je het samen moet doen. Anders lukt het niet. Door problemen 
als uitdagingen te zien en nadrukkelijk de regie te houden, hebben we als 
curatoren, zorgverzekeraar en vangnetstichting dit resultaat kunnen bereiken. 
Daarbij was ook een belangrijke rol weggelegd voor de backoffice van De 
Haan en de versterkende input van diverse secties die binnen het kantoor 
vertegenwoordigd zijn.”

Operationeel
De Sionsberg is deels weer operationeel als anderhalvelijnscentrum met 
poliklinische schil, gericht op de ouder wordende mens. Door de huisartsen 
wordt voorzien in een avond- en weekenddienst. Bij de Sionsberg 2.0 werken 
inmiddels weer bijna 100 mensen, waarmee een aanzienlijk deel van de 
werkgelegenheid in een economisch kwetsbare regio is behouden.

Lessen
Kijkend naar het eindresultaat en het unieke karakter van de casus, kan de 
vraag worden gesteld of de gehanteerde aanpak in de toekomst navolging 
krijgt. “Voor een deel gebeurt dat al en de urgentie van een andere aanpak 
zal toenemen,” zegt Brenda van Haast. “Willen we de zorg in de toekomst 
betaalbaar houden, dan zullen we toe moeten naar een andere, duurzame 
inrichting van zorg. Met ketenpartners en een andere visie op zorg. Dat is 
onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.”

“In dat opzicht kan deze casus dienen als voorbeeld voor andere regio’s in 
Nederland waar sprake kan zijn van eenzelfde situatie. Een faillissement is een 
geforceerde afwikkeling, waarbij het belangrijk is dat je weet waar je naartoe 
wilt. Ons voordeel is geweest dat we wisten wat het perspectief was en daar 
onderling ook overeenstemming over hadden. Op basis daarvan konden wij 
onze zorgplicht op een verantwoorde manier invullen. Het moést goed en het 
is goed geworden. Maar dergelijke operaties kun je niet te vaak doen. Ook dat 
is een les voor de toekomst van duurzame zorg.”



Het meest ondernemende 
advocatenkantoor van Nederland

Winfryd de Haan - bestuursvoorzitter

De Haan Advocaten & Notarissen bestaat in 2015 exact 35 jaar. Het kantoor evolueerde in drie decennia van een eenmans 
strafrechtpraktijk naar de grootste juridische dienstverlener van Noord-Nederland. Anno 2015 behoort De Haan met zes 
vestigingen en 165 medewerkers tot de top-20 van ‘s lands grootste advocaten- en notarissenkantoren. Voor de komende jaren 
wordt verdere groei verwacht, dankzij een marktgerichte aanpak. ‘Anders denken, anders doen’. Dat is het devies. 



de stand van de haan nummer 3 - 2015

Oprichter en naamgever Winfryd de Haan startte het kantoor in 1980. Na de 
afronding van zijn studie vestigde hij een strafrechtpraktijk aan de Turfsingel 
in Groningen. Daarmee was hij een van de eerste zelfstandige strafadvocaten 
van het land. Met succes. De Haan maakte snel naam en groeide uit tot één 
van de beste strafpleiters van Nederland. Desondanks reikte de ambitie verder. 
In 1990 werd besloten het kantoor verder te ontwikkelen en de stap te maken 
naar de commerciële civiele advocatuur.  

De Haan zet de standaard
Tegenwoordig zetelt het kantoor in een modern pand aan de Van Elmptstraat 
in Groningen. Daarnaast heeft De Haan vestigingen in Leeuwarden, Stiens, 
Assen, Zwolle, Almere, Hamburg en een strafrechtkantoor in Groningen. 
Met 85 juristen is De Haan actief op alle rechtsgebieden. Kenmerkend is de 
werkwijze: ISO-gecertificeerd, bezield, betrokken, een scherpe focus en op 
vele terreinen trendzettend. De Haan zet de standaard en bewijst dat het 
anders kan. 

Stichting WAG
Een kenmerkend voorbeeld van die aanpak bleek onlangs in de zaak die 
het kantoor namens de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen 
Groningen (Stichting WAG) aanspande tegen de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM). Bij de Stichting WAG zijn 2600 particulieren 
aangesloten. Ook vertegenwoordigen we de belangen van 12 
woningcorporaties.

De zaak handelde om waardevermindering van onroerend goed als gevolg 
van aardbevingen die ontstaan door gaswinning. Door de bevingen zijn circa 
200.000 à 250.000 panden in Groningen gezamenlijk miljarden euro’s minder 
waard geworden. De Stichting WAG eiste dat de NAM de eigenaren direct 
compenseert voor de waardevermindering. In juridisch jargon wordt dit 
gekenmerkt als de ‘leer van de abstracte schadeloosstelling’. De complexiteit 
van deze materie is dat het niet alleen handelt over de gevolgen van de 
ontstane schade, maar ook over toekomstige schade.

Uniek
“Dat maakte deze casus even uniek als complex,” zegt De Haan. “In den lande 
werden wij dan ook met argusogen bekeken. De algemene opinie was dat wij 
deze zaak nooit konden winnen. Desondanks hebben wij juridisch kunnen 
aantonen dat waardedaling een doorgaand proces is. Feitelijk is de situatie 
in Groningen pas stabiel als de gasbel leeg is, met een uitloop van 20-50 jaar. 
Dan is het 2070. Zo lang kan en mág je niet wachten. De rechtbank Assen 
heeft de Stichting WAG op 2 september op alle punten in het gelijk gesteld. De 
NAM dient waardedaling direct te vergoeden.”

Eredivisie
Deze zaak werd niet alleen in Groningen met veel belangstelling gevolgd, 
maar kon nationaal en internationaal rekenen op massale aandacht. “De 
uitspraak heeft een enorme impact gehad,” zegt De Haan. “Als je zo’n zaak 
wint en 100% scoort, zegt dat veel over de juridische knowhow en aanpak. De 
zaak tegen de NAM bevestigt dat wij op basis van onze bewezen expertise in 
een andere categorie zijn terecht gekomen. Te vergelijken met het linkerrijtje 
van de Eredivisie. Ook dat gaat impact hebben op ons kantoor.”

Symbool
De aanpak van de zaak tegen de NAM staat in zekere zin symbool voor het 
kantoor. “Vanuit onze geschiedenis hebben wij het altijd moeten opnemen 

tegen de grote partijen,” zegt De Haan. “Wij zijn niet bang te strijden voor 
de belangen van cliënten. Je moet af en toe je nek uitsteken, complexe zaken 
doen en geen platgetreden paden nalopen. Dat is de aard van kantoor en die 
insteek zal ook in de toekomst worden gecontinueerd.” 

Marktontwikkeling
Met betrekking tot de toekomst wacht het kantoor een uitdagende periode. 
Ondanks de juridisering van de samenleving is een tendens zichtbaar 
dat de traditionele kantoren marktaandeel verliezen. Enerzijds door de 
zelfredzaamheid van cliënten, anderzijds is er sprake van toenemende 
concurrentie van marktpartijen. 

De Haan: “De markt is fors in beweging en dat proces gaat de komende 
jaren toenemen. Om die ontwikkeling het hoofd te bieden, zul je als kantoor 
een duidelijke visie én marketingstrategie moeten hebben. In ons nieuwe 
beleidsplan 2015-2020 maken we heldere keuzes. Met als centrale vraag: zijn 
we klaar voor de advocatuur van 2020?” 

Anders denken
Het antwoord op die vraag blijkt te liggen op meerdere terreinen. “Het 
belangrijkste uitgangspunt is dat de advocatuur anders moet gaan denken,” 
betoogt De Haan. “Niet alleen wachten op individuele klanten, maar actief 
de markt benaderen. Wij hebben daarin al een omslag gemaakt. Dat doen 
we bijvoorbeeld door oplossingen te bieden voor problemen die we in de 
samenleving signaleren. Anders gezegd: we gaan naar klantgroepen toe 
en presenteren een oplossing voor één juridisch probleem. Een voorbeeld 
daarvan zijn massaclaims zoals de Stichting WAG. Dat is behoorlijk 
revolutionair.”

Aansluiten op behoefte
Vanuit dezelfde manier van denken is De Haan gestart met het 
ontwikkelen van tools die aansluiten op de behoefte van de markt. “Als 
zakelijke klantgroepen primair minder de behoefte hebben aan juridische 
dienstverlening, maar wel aan service, dan moet je daarop inspelen. Een 
voorbeeld daarvan is De Haan Desk. Daarmee bieden we aan ZZP’ers 
en kleine ondernemers een laagdrempelige oplossing voor juridische 
vraagstukken. Aansluitend op de service bieden we weer juridische 
dienstverlening. Een soort omgekeerd marktmechanisme, dat goed werkt.”

Naast de twee genoemde voorbeelden heeft De Haan ook op andere gebieden 
de nodige stappen gezet. Relevant zijn de samenwerkingsvormen met 
rechtsbijstandverzekeraars, de participatie in online juridische dienstverlening 
en de verdere ontwikkeling van landelijk dekkende advocatennetwerken zoals 
Omnius en Huis Advocaten. 

Trusted advisor
De Haan: “Feitelijk valt onze aanpak samen te vatten onder de term ‘anders 
denken, anders doen’. Desondanks blijft bij alles het uitgangspunt om kwaliteit 
te bieden, alert te zijn en voor vrijwel ieder juridisch probleem een oplossing 
te bieden. Op die manier is dit kantoor ook groot gegroeid en zal het ook de 
komende jaren blijven groeien. In een uitdagende tijd waarin we ons opnieuw 
gaan bewijzen. Door durf te tonen, te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen 
en ondernemend te zijn.”

“Dat is voor ons gemakkelijker dan traditionele kantoren met een knisperende 
grindpad. Wij staan in Nederland bekend als een zeer ondernemend kantoor. 
Dat past ook bij onze mensen. Sterke en gedreven specialisten die de ambitie 
hebben om ook in de toekomst een meerwaarde te blijven bieden. Dat is een 
belangrijk gegeven, omdat ook de inhoudelijke rol van de advocatuur gaat 
wijzigen. De toga zal minder beeldbepalend worden. Een advocaat wordt veel 
meer een strategisch adviseur, een trusted advisor. Dat passen we steeds meer 
toe in ons kantoor, in het belang van onze cliënten.”

Mr. Winfryd de Haan, De Haan Advocaten & Notarissen Groningen, (050) 57 57 407, w.dehaan@dehaanlaw.nl

Winfryd de Haan is bestuursvoorzitter van het kantoor. 

‘Van advocaat naar 
trusted advisor’
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‘Een aardbeving 
heeft grote impact 

op mensen’

Juridisch schaken in het 
belang van de cliënt 

Yorick Boendermaker - Advocaat Letselschade

In de top-3 van oorzaken staat het verkeer met 42% aan kop. Gevolgd door 
ongevallen in de werkomgeving (20%) en medische fouten (20%). “Kille 
cijfers waarachter veel persoonlijk leed schuilgaat,” zegt Yorick Boendermaker. 
“Met name omdat letselschade grote gevolgen kan hebben. Financiële 
problemen, onzekerheid, psychische schade, huwelijken die onder druk staan 
of faillissementen. Veelal omdat slachtoffers vastlopen in de afwikkeling 
van schade met een verzekeraar. Wij kunnen daarin het verschil maken en 
mensen écht helpen.”

LSA-advocaat
Yorick Boendermaker is sinds maart 2009 werkzaam bij De Haan 
Advocaten & Notarissen in Almere. Als advocaat is hij gespecialiseerd in 
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, met de focus op Letselschade. Na 
zijn rechtenstudie aan de VU in Amsterdam heeft Yorick de postacademische 
opleiding Personenschade aan de Grotius Academie afgerond. Een vereiste 
om te mogen toetreden tot de LSA, de Vereniging van Letselschade 
Advocaten. De Haan Advocaten is in Almere het enige advocatenkantoor met 
een LSA-advocaat. 

Yorick weet door zijn ervaring bij verzekeraars welke ‘snaren’ hij moet 
bespelen om zo snel mogelijk resultaat te bereiken. “Het doel is altijd om 
het leven van het slachtoffer weer zoveel mogelijk in de situatie te brengen 
als  voor het ongeval. Daarbij hanteer ik de stelling: ‘hoe krijgen we een 
slachtoffer weer op het goede spoor, waarmee hij of zij verder kan’. Dat doen 
we bij voorkeur in overleg met de tegenpartij, maar als het noodzakelijk is, 
procederen we tot de Hoge Raad.”

Lastige symbiose
De onderhandelingen met de wederpartij, de verkeringsmaatschappijen, geldt 
bij letselschade als een belangrijk kenmerk. Hoewel de aansprakelijkheid vaak 
niet ter discussie staat, is de discrepantie dat procederen in de meeste gevallen 
een lastige symbiose is. Vooral omdat cliënten baat hebben bij een snelle en 
directe oplossing. “Verzekeringsmaatschappijen weten dat ook, hoewel de ene 
verzekeraar de andere niet is,” stelt Boendermaker. 

“In dat spanningsveld maken wij het verschil door in de onderhandelingen te 
zoeken naar een balans om het slachtoffer adequaat verder te helpen. Feitelijk 
is het juridisch schaken waarbij bepaalde mores van toepassing zijn om zo 
snel mogelijk resultaat te boeken. Dat verschilt per verzekeraar en vereist 
specifieke kennis, ervaring en een professionele aanpak. Slachtoffers van 
letselschade zijn daarom per definitie beter af bij een hoogwaardig en goed 
geëquipeerd kantoor met een LSA-advocaat.”

NAM
Als letselschadeadvocaat behartigt Boendermaker ook de belangen van 
een aantal deelnemers van de Stichting WAG, die de NAM en de Staat 
aansprakelijk hebben gesteld voor de door hen geleden en nog te lijden 
immateriële schade. Deze aansprakelijkheidsstelling is gedaan naar aanleiding 
van diverse individuele verzoeken door circa 150 deelnemers van de Stichting 
WAG. Relevant is dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt 
dat het woongenot van één op de vijf inwoners van Groningen ernstig wordt 
verstoord door de aardbevingsellende. In het bevingsgebied is dan ook sprake 
van een toenemend aantal inwoners dat voortdurend kampt met angst voor 
de bevingen. 

Boendermaker: “Een aardbeving heeft grote impact op mensen. Daarbij 
kan vooral het gevoel van onveiligheid – en daardoor de aantasting van het 
woongenot - verstrekkende gevolgen hebben. Dat uit zich bijvoorbeeld in 

Letselschadeclaims hebben in de afgelopen jaren een forse vlucht genomen. Door wetgeving en de toegenomen mondigheid 
van de burger stijgt het aantal claims substantieel. In 2014 hadden meer dan 6,9 miljoen Nederlanders schade door letsel. 
Dat komt ongeveer neer op één ongeval met letsel per huishouden.
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Mr. Yorick Boendermaker, De Haan Advocaten & Notarissen Almere, (036) 53 87 216, y.boendermaker@dehaanlaw.nl

Yorick Boendermaler is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met de focus op Letselschade. 
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psychische klachten, slecht slapen en boosheid en er zijn ook mensen die 
hierdoor hun werk niet meer kunnen doen. In dat opzicht is de vordering tot 
vergoeding van geleden en nog te lijden smartengeld heel bepleitbaar. Het is 
volstrekt logisch dat de schade moet worden gecompenseerd.”

Staat gedaagd
Een belangrijk onderscheid tussen de procedures inzake de immateriële 
schade en die van de waardedaling, is dat bij de immateriële claim ook de 
Staat der Nederlanden is gedaagd. Dit vanwege de schending van onder 
andere de Europese (verdragsrechtelijke) verplichtingen van de Staat om de 
veiligheid van haar burgers te waarborgen. 

Deze argumentatie wordt nog eens versterkt door het rapport van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De Raad heeft geconcludeerd dat 
bij de gaswinning in Groningen de veiligheidsrisico’s jarenlang zijn genegeerd. 
De overheid en de NAM hadden enkel oog voor de economische baten van 
het gas, stelt de OVV. 

Grote impact
Op dit moment lopen er twee procedures bij de speciaal daarvoor ingerichte 
aardbevingskamer van de rechtbank Assen, waarin immateriële schade wordt 
gevorderd. Deze procedures worden gevoegd behandeld. Binnenkort zal er 
nog een derde procedure worden gestart. Vermoedelijk zal in het voorjaar van 
2016 tijdens een pleidooi de vorderingen van de slachtoffers nader worden 
toegelicht. 

“Daarbij zullen wij pleiten alle inwoners van het aardbevingsgebied 
schadeloos te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat wij in eerste aanleg in 
het gelijk worden gesteld. Hierbij refereer ik ook aan de uitspraak van de 
Rechtbank Assen die de Stichting WAG op 2 september 2015 op alle punten 
in het gelijk heeft gesteld met betrekking tot de waardedaling van huizen. 
Een uitspraak in voordeel van de slachtoffers zal verder bijdragen aan de 
genoegdoening van de inwoners van het aardbevingsgebied.” 

Strijden voor Groningers
Overigens zal de procedure ter zake het smartengeld vermoedelijk nog wel de 
nodige tijd in beslag nemen. Zoals bekend is de NAM in beroep gegaan tegen 
de uitspraak van de Rechtbank Assen van 2 september 2015. Boendermaker 
voorziet eenzelfde traject bij de immateriële schadeclaim. “Voor de 
slachtoffers hoop ik uiteraard op een ander scenario, maar de belangen zijn 
dusdanig groot dat appél van de NAM te verwachten is als de slachtoffers in 
eerste aanleg in het gelijk worden gesteld. In alle gevallen blijven wij strijden 
voor de Groningers.”

Hart
“Dat heilige vuur moet je ook hebben, zeker als letselschadeadvocaat,” 
benadrukt Yorick. “Letselschadezaken moet je volgens mij behandelen met 
de ambitie de cliënt bij te staan met hoogwaardige juridische dienstverlening, 
waarbij naast financiële genoegdoening ook wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van re-integratie in de maatschappij. Het belang van de cliënt 
om weer iets van zijn of haar leven te kunnen maken na een ingrijpend 
ongeval staat wat mij betreft altijd voorop.”

“Mijn ambitie is met De Haan nog meer het verschil te maken en in alle 
opzichten te bewijzen dat slachtoffers van letselschade, zeker van complexe 
gevallen, per definitie beter af bij een hoogwaardig en goed geëquipeerd 
kantoor.” 

Probo Koala
Een mooi voorbeeld hiervan is de juridisch complexe kwestie van de 
slachtoffers van de giframp met de Probo Koala uit 2006. Recent is Yorick 
door een Frans advocatenkantoor ingeschakeld om de belangen van een zeer 
grote groep slachtoffers (meer dan 100.000 Ivorianen) te behartigen, die al 
sinds 2006 proberen hun schade vergoed te krijgen. 



Siebe Swart werd in 1998 benoemd tot 
notaris in Leeuwarden. Sinds 2007 is 
hij notaris in Stiens. In eerste instantie 
namens het gerenommeerde Friese 
notariskantoor AGW Notarissen. Het 
kantoor fuseerde in 2011 met De Haan 
Advocaten & Notarissen. 

Sinds de fusie maakt Swart deel uit van de sectie 
Ondernemingsrecht van De Haan Advocaten & 
Notarissen. Daarnaast is hij lid van de VASN, de 
Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het 
Notariaat.    

Voordelen
Swart ziet louter voordelen van de fusie. “Het is 
een meerwaarde om cliënten een totaalpakket 
van juridische diensten te kunnen aanbieden. 
Daarnaast is er sprake van een uitstekende 
wisselwerking met ‘de advocatuur’ die mij in 
staat stelt over bepaalde zaken inhoudelijk te 
sparren en gezamenlijk te anticiperen op nieuwe 
ontwikkelingen. Dat maakt alle partijen sterker!”

Mensenwerk
Kenmerkend voor Swart is het uitgangspunt 
dat hij al 40 jaar hanteert: de cliënt staat altijd 
centraal. “Als notaris ben je betrokken bij de 
belangrijkste momenten in een mensenleven. 

‘We maken samen de maatschappij’
Siebe Swart - notaris

Mr. Siebe Swart, De Haan Notarissen Stiens, (058) 25 73 773, s.swart@dehaanlaw.nl

Siebe Swart is notaris-partner bij De Haan Advocaten & Notarissen te Stiens. 

Meedenken met de cliënt is dan ook een must. 
Het is ‘mensenwerk’, aan mijn bureau komt het 
volledige maatschappelijke veld voorbij. Wij zijn er 
voor iedereen en staan dicht bij onze cliënten. Dat 
maakt het zeer waardevol.”

Maatschappelijke activiteiten
Deze betrokkenheid komt ook tot uiting in de 
maatschappelijke activiteiten van Swart. Hij 
is bestuurslid van de Stichting Nieuwenhuis-
de Kempenaer Fagel Fonds, voorzitter van 
kerkgenootschap De Wijngaard, bestuurslid 
Wever-du Pied Fonds en secretaris van Stichting 
mr. A.C.L. van Haersma De With Fonds. 

Sinds 1 oktober is Swart eveneens voorzitter van 
de Boelstra Olivier Stichting, dat financiële steun 
verleent aan activiteiten op het gebied van cultuur 
en landbouw, in de meest ruime zin van het 
woord. De Stichting bezit meer dan 100 hectare 
landbouwgrond. Jaarlijks wordt een percentage 
van de nettopacht in een reservefonds gestort en 
belegd. De renten daarvan worden uitgekeerd aan 
subsidieaanvragers. 

Betrokkenheid
Bij zijn nevenactiviteiten focust Swart zich 
graag op juridische en notariële aspecten van 
maatschappelijke initiatieven. “Dat zit in mijn 

aard en past ook bij de rol en het ambt van een 
notaris. Ik heb daar bewust voor gekozen. Niet 
zozeer vanuit het oogpunt om cliënten te werven, 
maar vanuit de maatschappelijke betrokkenheid. 
Dat wordt overigens ook vanuit ons kantoor 
gestimuleerd.”

Toch maakt Swart wel zorgvuldige afwegingen. 
“Nevenactiviteiten mogen niet in strijd zijn met de 
waardigheid en de eer van het ambt. Activiteiten 
voor commerciële partijen vallen in mijn optiek 
buiten die grens. Ik stel mijn expertise bij voorkeur 
beschikbaar voor initiatieven die een belangrijke 
cultuurhistorische of sociale waarde hebben voor 
de samenleving.” 

Verantwoordelijk
Een kenmerkend voorbeeld is de juridisch-
adviserende rol van Swart bij het behoud van de 
Hervormde Kerk in Oudega. Een Rijksmonument 
met een historie die teruggaat tot de 12e eeuw. 
“Daar dienen we uitermate zuinig op te zijn en 
vooral te behouden, als tastbaar symbool van 
de rijke geschiedenis van dit gebied. Voor onze 
generatie en vooral voor de generaties die na 
ons komen. Dat is een verantwoordelijkheid van 
ons allen. Samen ‘maken’ wij de maatschappij. 
Vandaag, morgen en in de toekomst.” 
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Voor werkgevers is eveneens van belang dat er met de nieuwe wet sprake 
is van een ‘vaste ontslagroute’. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door 
langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere 
redenen via de kantonrechter. Daarnaast hebben alle werknemers recht 
op een transitievergoeding, onder de voorwaarden dat zij tenminste twee 
jaar in dienst zijn geweest en dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van 
de werkgever is beëindigd. 

Formalistisch opereren
Volgens de overheid sluit de Wwz beter aan op de huidige arbeidsmarkt. 
“Toch is de algemene opinie dat de werknemer er beter vanaf is gekomen 
dan de werkgever,” zegt advocaat arbeidsrecht Kornelis de Vries. “Dat 
heeft er vooral mee te maken dat de werkgever formalistischer moet 
opereren. Hij moet meer voldoen aan de kaders die de wet voorschrijft. 
Tegelijkertijd is dat een lastig punt omdat nog onvoldoende duidelijk is 
hoe streng rechters gaan toetsen.”

Niet lichtzinnig
De Vries is sinds juni 2015 verbonden aan de Leeuwarder vestiging 
van De Haan Advocaten & Notarissen. Kornelis is gespecialiseerd in 
internationaal privaatrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en is lid 
van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). 

Volgens De Vries dienen werkgevers niet te lichtzinnig om te gaan met 
verplichtingen die de Wwz stelt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het feit dat 
werkgevers bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst verplicht zijn te 
onderzoeken of een werknemer kan worden herplaatst. Indien nodig met 
behulp van scholing.   

Hot speelveld
“Dat is een wezenlijk verschil met de oude situatie,” benadrukt De Vries. 
“Voorheen was herplaatsing ‘slechts’ een paragraaf in de ontslagaanvraag 

bij het UWV. En ook als je naar de rechter ging voor een ontslagronde, 
was het feitelijk geen relevant gegeven, behalve bij disfunctioneren. 
Nu is het de norm geworden. Daarbij is natuurlijk wel de vraag wat in 
redelijkheid van een werkgever kan worden verlangd en welke gevolgen 
dat heeft.”

“Op dat gebied is er bij veel werkgevers sprake van onduidelijkheid. Zoals 
dat ook geldt op andere gebieden, als payrolling en contracting. Dit als 
gevolg van de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies. Wat dat betreft is 
het arbeidsrecht een ‘hot speelveld’. Werkgevers zijn zich daar steeds meer 
bewust van.”

T-shaped lawyer
Vanuit zijn specialisaties arbeidsrecht en ondernemingsrecht adviseert De 
Vries frequent werkgevers. “Traditioneel werd een advocaat arbeidsrecht 
vaak ingeschakeld aan het eind van een traject, om problemen op te 
lossen. Ik profileer me graag als iemand die de problemen voorkomt, 
als een businesspartner van de cliënt die al tijdens het proces actief 
betrokken is. Dat past ook in de huidige tijd. Bedrijven hebben behoefte 
aan een specialist die anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en aan wie je 
zaken kunt voorleggen. En die weten dat, als je het niet doet, goedkoop 
uiteindelijk duurkoop wordt.” 

“Arbeidsrecht 2.0 gaat dus veel verder dan alleen de wapperende 
toga in de rechtszaal. Feitelijk gaan we toe naar een ‘t-shaped lawyer’. 
Een advocaat die ook kennis en expertise heeft buiten zijn juridische 
competenties. Iemand die een echte gesprekspartner van de cliënt kan 
zijn. Meer betrokken dus, ook inhoudelijk. Dat is de toekomst en op dat 
gebied zetten de secties Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht van De 
Haan nu al de standaard.” 

‘Arbeidsrecht 2.0 
gaat verder dan de 
wapperende toga’

Kornelis de Vries - Advocaat

Mr. Kornelis de Vries, De Haan Advocaten & Notarissen Leeuwarden, (058) 29 48 503, k.devries@dehaanlaw.nl

Kornelis de Vries is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). 

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Wet werk en zekerheid in 
werking getreden. (Wwz) Deze wet wijzigt maatregelen 
op drie terreinen. Het flexrecht, het ontslagrecht en de 
werkloosheidwet. Een relevant kernpunt is dat deze wet 
bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel 
mogelijk van werk naar werk moeten worden begeleid, met 
een verplichting voor de werkgever. 
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‘Je hebt advies nodig, 
anders lukt het niet’

Businesscase Albert Kraster – Notaris

v.l.n.r.: Henri Hannink en Albert Kraster

v.l.n.r. Albert Kraster, André Stoelwinder, medewerker OrangGo en Henri Hannink
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In december 2014 startten 9 voorma-
lige medewerkers van een gefailleerde 
ICT-onderneming in Zwolle een nieuw 
bedrijf: OrangGO. Gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van geavanceerde software. 
Expertise en ambitie waren in ruime 
mate aanwezig. De complexiteit van de 
organisatiestructuur en de contractvor-
ming vereiste echter specifieke en hoog-
waardige juridische en fiscale kennis.  

Daarvoor klopte het bedrijf aan bij De Haan Ad-
vocaten & Notarissen. In het bijzonder bij Albert 
Kraster, sinds 2002 als notaris aan het kantoor 
verbonden en gespecialiseerd in ondernemings-
recht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Daar-
naast heeft hij een pragmatische kijk op notarieel 
juridische vraagstukken en hanteert een adequate 
aanpak. Deze competenties kwamen uitstekend 
van pas bij de start van OrangGO.

Uitgangspunt
In oktober 2014 ging het Zwolse ICT-bedrijf Sal-
land Engineering Software failliet. De assets van 
Salland werden voor een deel overgenomen door 
de Amerikaanse multinational PDF Solutions. 
Vervolgens deed PDF aan enkele softwarespecia-
listen van Salland het verzoek een bedrijf te starten 
om de support en de maintenance van de bestaan-
de producten over te nemen. Dit onder toezegging 
van een exclusief contract. 

Daarop besloten 9 specialisten hun krachten 
te bundelen en gezamenlijk de stap naar het 
ondernemerschap te wagen. Als complementaire 
partners met ieder hun eigen expertise. “Dat is 
vanaf het begin de insteek geweest,” zegt André 
Stoelwinder, één van de partners. “We konden 
deze stap alleen zetten door als team te opereren. 
Alle expertise was nodig om ons te committeren 
aan de klant.”

Vraagstukken
Om het initiatief te concretiseren, lagen er meer-
dere vraagstukken op tafel. “De zoektocht naar een 
goede ondernemingsstructuur, de contractvor-
ming met een Amerikaanse partij en het opstarten 
van een bedrijf met 9 partners. En met het verzoek 
zo snel mogelijk te kunnen beginnen,” legt Albert 
Kraster uit.  

Overeenkomst
Dat was geen eenvoudige zaak, aangezien naast 
de juridische elementen ook het ‘menselijke 
aspect’ een rol speelde. “Met name omdat iedereen 
ondernemer moest worden, terwijl we van huis 
uit techneuten zijn,” zegt partner Henri Hannink. 
“Dat vraagt om een andere mindset, waarbij je 
zowel afspraken maakt over de benefits, als ook 
over diverse voorwaarden en risico’s. Dat kan een 
struikelblok zijn en moet je dus goed regelen. 

Gelukkig konden we altijd een beroep doen op 
de expertise van Albert en vraagstukken aan hem 
voorleggen.” 

Kraster: “Ik vind dat, buiten de juridische 
advisering, ook mijn rol. Op basis van een goede 
vertrouwensband, want daar begint het mee. 
Vanuit mijn eigen achtergrond, ik ben ooit gestart 
als ondernemer, weet ik welke valkuilen er zijn 
en hoe je moet handelen. Maar ik begrijp ook de 
gevoeligheden. Het is volstrekt logisch dat ook ‘het 
thuisfront’ vragen heeft. Bij een bedrijf met negen 
partners speelt dat zelfs extra mee. In dat opzicht 
is het een samenspel tussen de partners onderling, 
het thuisfront en de juridisch adviseur. Waarbij die 
laatste een duidelijke meerwaarde biedt.”

Structuur
Vanuit de goede vertrouwensband werd het bedrijf 
vanaf het nulpunt opgebouwd. Te beginnen met 
de ondernemingsstructuur die om een passende 
vorm vroeg. Dit resulteerde, op advies van Albert 
Kraster, in een holdingstructuur met een werk-
maatschappij, een tussenholding en daarboven 9 
personal holdings. Deze structuur werd vervol-
maakt middels een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de 9 partners. 

Nadat de oprichting een feit was, boog Kraster 
zich eveneens over het contract met de Ameri-
kaanse opdrachtgever. Een lastige materie, van-
wege de conflicterende rechten. Het Amerikaans 
recht en het Nederland recht. Na overleg met de 
klant werd een goede modus gevonden. 

Verrassend efficiënt
Ondanks de complexiteit van factoren werd de 
oprichtingsakte na amper twee weken al onder-
tekend. “Dit dossier is verrassend goed en vooral 
heel efficiënt verlopen,” zegt Kraster. “Er is zeer 
constructief samengewerkt vanuit de ambitie iets 
goeds neer te zetten. Daar hebben alle partijen uit-
stekend invulling aan gegeven. Door afspraken na 
te komen, concreet te zijn en indien nodig snel te 
schakelen. Dat heeft geresulteerd in een geweldige 
dynamiek en uiteindelijk in een prachtig bedrijf.”

Software
In december 2014 ging het bedrijf definitief van 
start onder de naam OrangGO, verwijzend naar 
Nederland (Orange) en ‘GO’ als teken van ambitie. 
OrangGO ontwikkelt software. “Wij maken 
software die het testen van halfgeleiders verbetert, 
efficiënter en sneller maakt,” verduidelijkt Henri 
Hannink. “Denk aan chips die in bijna alle elek-
tronische apparaten zitten. Televisies, telefoons, fo-
tocamera’s, auto’s en miljoenen andere producten.” 

“Deze chips worden alleen ingebouwd als is ge-
bleken dat ze correct werken. Bij een airbag is dat 
zelfs van levensbelang. Daar gaat een heel proces 

aan vooraf van ontwikkelen, produceren en testen. 
Wij proberen het testproces met onze software 
op microniveau te verbeteren. Ons product is dus 
eigenlijk kennis; de expertise die in ons bedrijf zit.”

Toekomst
De kennis is dermate specialistisch dat OrangGO 
in Europa geen concurrentie heeft. Op dit moment 
werkt het bedrijf exclusief voor PDF Solutions dat 
een eenjarig contract afsloot met een optie voor 
nog eens twee jaar. Desondanks kijken de heren al 
nadrukkelijk naar de toekomst. “We zijn ambitieus 
en er staat een goede basis om op termijn ook 
andere klanten te bedienen. Daar moeten we 
binnenkort maar eens met Albert Kraster over 
praten,” zegt Hannink veelbetekenend. 

Gelieerd aan de technologische ontwikkelingen 
gaat OrangGO een prachtige toekomst tegemoet. 
Stoelwinder: “Chips gaan de komende jaren een 
bepalende rol vervullen. Bijvoorbeeld in de auto-
motive-industrie, medical en ook in het dagelijks 
leven gebruiken we steeds meer elektronica. De 
mogelijkheden zijn grenzeloos. Daar zijn we zelf 
deels verantwoordelijk voor.”

Voldoening
Terugkijkend op het gehele traject overheerst bij 
de heren grote voldoening. “We zijn met een team 
het avontuur aangegaan en zijn uitgegroeid tot 
ondernemers. Met een holding, een werkmaat-
schappij en 9 personal holdings. Dat bedenk je 
niet van tevoren, daar heb je advies en ondersteu-
ning bij nodig, anders lukt het niet. In dat proces 
heeft De Haan een zeer belangrijke rol vervuld, 
waarbij het een groot voordeel is geweest dat de 
lijnen kort waren.”

Advies
Albert Kraster knikt instemmend. “Dat is ook een 
belangrijk kenmerk van ons kantoor. Evenals het 
feit dat we goed zijn in complexe zaken en daarbij 
duidelijk meerwaarde bieden aan ondernemers. 
Met adviezen, aandacht, tijd, expertise en door 
snel te kunnen schakelen. Met als doel een voor de 
cliënt optimaal resultaat.” 

“Ondernemers die een bedrijf starten geef ik dan 
ook altijd het advies: zoek op voorhand een goede 
accountant, fiscalist, advocaat en notaris, ook al 
ben je deze niet direct nodig. Maak gebruik van 
specialisten waar je op terug kunt vallen als je ze 
nodig hebt, snel mee kunt schakelen en bij wie je 
in goede handen bent. Dat kan de nodige proble-
men voorkomen en het maakt je als ondernemer 
uiteindelijk sterker en succesvoller.”

Mr. Albert Kraster, De Haan Advocaten & Notarissen Groningen, (050) 57 57 400, a.kraster@dehaanlaw.nl

Albert Kraster is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht.
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Dijkstra startte zijn carrière in 1975. Na een rechtenstudie in Groningen 
kwam hij in contact met een gerenommeerd kantoor in Haarlem waar hij op 
1 juli werd beëdigd. Er restte echter een (precair) obstakel. Dijkstra woonde 
destijds samen met zijn vriendin en een dergelijke samenlevingsvorm bleek 
niet geheel passend bij de klassieke inslag van het kantoor. 

“Er werd mij fijntjes te kennen gegeven dat een advocaat-stagiaire niet 
ongehuwd kon samenwonen. En dus ben ik op 28 juli 1975 in het huwelijk 
getreden. Een dergelijke sociale controle van het kantoor is nu niet meer voor 
stellen, maar het was toen een volstrekt andere tijd.”    

Carrière 
Na de start in Haarlem verhuisde Dijkstra enkele jaren later naar het Noorden 
en vond emplooi bij een advocatenkantoor in Drachten. In 1980 startte hij 
zijn eigen kantoor in Hoogezand. Een algemene praktijk met de nadruk op 
insolventierecht. In 1999 trad hij toe tot de maatschap Dorhout Advocaten en 
verbond zich in 2008 aan De Haan Advocaten & Notarissen te Groningen. 

Deken
Relevant is eveneens dat Dijkstra in 1993 toetrad tot de Raad van Toezicht in 
het arrondissement Groningen en vervolgens van 1996 tot 2002 waarnemend 
deken was. Daarna werd hij lid van het Hof van Discipline. In 2005 werd hij 
verkozen tot deken. Thans houdt Dijkstra zich fulltime bezig met het dekenaat 
in het arrondissement Noord-Nederland, waaronder circa 840 advocaten 
vallen. 

Als deken gaf Dijkstra in de afgelopen jaren in het Noorden leiding aan de 
uitvoering van een aantal ingrijpende processen. Denk aan de herziening van 
de gerechtelijke kaart in 2013 en de implementatie van bestuursrechtelijke 
wijzigingen in 2015, als gevolg van de invoering van de nieuwe Advocatenwet. 
Daarnaast zette hij zich in om de kwaliteit en de deskundigheid van de 
noordelijke balie verder te vergroten en misstanden aan te kaarten. 

Stand advocatuur
Gelieerd aan zijn brede ervaring is Dijkstra bij uitstek geschikt om de 
stand van de advocatuur te duiden. Te beginnen bij de snel veranderende 
maatschappij en de onderhavige relatie met de advocatuur. Volgens Dijkstra 
is het een ‘teken des tijds’ dat de ontevredenheid in de maatschappij steeds 
groter wordt. “De samenleving verhardt en men ziet vooral het eigen gelijk. 
Cliënten voelen zich nadrukkelijker ‘Koning’, zijn beter geïnformeerd en 
berusten niet meer automatisch in een uitspraak. Dat vertaalt zich onder meer 
in een toenemende onvrede over de advocatuur.”

Klachten
Deze onvrede is ook terug te vinden in het aantal ingediende klachten bij de 
deken Noord-Nederland. In 2014 zijn er 209 klachten ingediend, waarvan 138 
over de eigen advocaat. In totaal zijn er in dat jaar 82 klachten ingetrokken 
na bemiddeling, en zijn er uiteindelijk 43 klachten bij Raad van Discipline 
terechtgekomen. In de regel wordt ongeveer 30% gegrond verklaard.

Opvallend is overigens dat de arrondissementen Noord-Nederland en 
Limburg naar rato van het aantal in deze arrondissementen gevestigde 
advocaten de meeste klachten ‘scoren’. “Toch zegt dat niets over de kwaliteit 
van de advocatuur,” benadrukt de deken. “Het aantal klachten dat in 
Noord-Nederland ongegrond wordt verklaard, loopt in de pas met andere 
arrondissementen. 

Mentaliteitsverandering
Om het ‘klachtgedrag’ te duiden, is de vraag gerechtvaardigd of er wellicht 
sprake is van een mentaliteitskwestie. Zijn cliënten in de ‘uitersten van 
Nederland’ wellicht minder flexibel of kennen zij een andere waardering toe 
aan geschillen? 

Dijkstra: “Dat is inderdaad niet onaannemelijk, maar belangrijker is dat 
het aantal klachten een mentaliteitsverandering illustreert. Namelijk dat de 

‘De advocatuur moet op 
z’n tellen passen’

Jan Dijkstra - Deken

Jan Dijkstra neemt in maart 2016 afscheid als Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-
Nederland. Daarnaast acht hij de kans aannemelijk en het moment passend dan eveneens de toga aan de wilgen 
te hangen, na een carrière van ruim 40 jaar als advocaat. Hoewel voldoening overheerst, heft Dijkstra echter 
waarschuwend de vinger. Volgens de eminente nestor wordt de advocatuur in de toekomst voor een forse uitdaging 
gesteld. 
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cliënt meer vraagt, verwacht en ‘eist’. Meer aandacht, meer maatwerk en meer 
transparantie. Dat vereist van de advocatuur, naast juridische expertise, meer 
sociale competenties en uiteindelijk een andere benadering van de markt en 
de cliënt.” 

Marktgerichte bijstellingen
De klantgerichte benadering geldt nadrukkelijk ook ten opzichte van 
concurrente marktpartijen als ook het feit dat tarieven en marktaandelen 
onder druk staan. Volgens de deken wacht ‘de advocatuur’ dan ook een 
stringent veranderproces. 

“Het is de advocatuur vele jaren voor de wind gegaan,” betoogt Dijkstra. 
“Met name in de jaren 80/90 groeiden de bomen tot in de hemel. Hoewel de 
economische crisis in een bepaald opzicht heeft gezorgd voor realisme, heeft 
dat nog onvoldoende geresulteerd in marktgerichte bijstellingen. De tijdgeest 
van snel groeien en veel cliënten waart nog altijd rond en de term ‘uurtje-
factuurtje’ doet nog steeds opgeld. Dat kan niet meer. De advocatuur moet 
meer ondernemerschap tonen.”

Zwakke punt
Bij dat ondernemerschap ziet Dijkstra ‘de prijs’ als het zwakke punt van de 
advocatuur. “In mijn optiek zijn de tarieven in z’n algemeenheid als ‘te fors’ 
te betitelen. Zeker in vergelijking tot datgene wat er aan bijzonderheden 
wordt gepresteerd. Marktpartijen spelen daar nu al op in en die tendens zal de 
komende jaren toenemen. Mede door de verdere digitalisering van processen 
en de standaardisering van diensten.”

“Het feit dat de HEMA notarisdiensten aanbiedt, zegt wel iets. Evenals 
de opkomst van juridische adviesbureaus, die niet aan gedragsregels zijn 
gebonden en tegen concurrerende tarieven kunnen adviseren en procederen. 

Zeker nu de competentiegrens bij de rechtbank is opgetrokken naar 25.000 
euro, kan dat een aantrekkelijk alternatief zijn. Daardoor bestaat de kans dat 
cliënten wegtrekken van de beter geëquipeerde en deskundige kantoren.” 

Antwoord
“Tegen die achtergrond vind ik dan ook dat de advocatuur op z’n tellen 
moet passen,” benadrukt Dijkstra. “Dat begint met het bieden van 
kwaliteit. Kantoren moeten zich met name profileren op deskundigheid 
en specialistische kennis. Daarbij hoort ook het inspelen en anticiperen 
op nieuwe ontwikkelingen. Je moét voorop blijven lopen en het verschil 
willen maken, in alle opzichten. Dat geeft rechtzoekenden een extra reden 
toch te kiezen voor de advocatuur. Het bundelen van deskundigheid in 
combinatie met een marktgerichte aanpak is in mijn optiek het antwoord op 
veranderende omstandigheden. Zowel nu als in de toekomst.” 
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Mr. Jan Dijkstra, (050) 314 69 34, info@advocatenorde-noord.nl

Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Nederland 

‘De term ‘uurtje-
factuurtje’ kan 

niet meer’
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‘Ik loop graag voor de troepen uit’

Zeven jaar geleden kreeg Arnold Appelman de kans om voor De Haan Advocaten & Notarissen de sectie ‘Me-

dedingings- en aanbestedingsrecht’ op te zetten. Die kans heeft Appelman met beide handen aangegrepen. Dit 

heeft geresulteerd in een gerenommeerde sectie, waar kennis en kunde op actieve wijze worden gedeeld met 

bestaande en potentiële relaties.

Arnold Appelman – advocaat aanbestedingsrecht
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Appelman maakte, na zijn rechtenstudies aan de 
Radboud Universiteit en de University of Sydney, in 
2005 zijn debuut in de advocatuur. 
“Ik heb altijd geweten dat ik advocaat zou worden. 
Mijn buurman was een bekend strafpleiter. Dat 
fascineerde me enorm en tijdens mijn rechtenstudie 
raakte ik snel besmet met het advocatenvirus.” 

Grensoverschrijdend denken
Zijn tijd in Sydney was in het kader van de 
master International & Europees recht. ‘Down 
under’ richtte Appelman zich op het Australische 
mededingings- en ondernemersrecht. “De 
ervaringen met het Angelsaksisch rechtssysteem 
leerde mij letterlijk om grensoverstijgend te denken. 
Oplossingen vond en vind ik nu nog steeds door 
breder te kijken dan enkel naar het Nederlandse 
rechtssysteem.” 

Waar Appelman bij zijn eerste werkgever Nysingh 
als klein radertje in grote teams opereerde, lag 
er bij De Haan Advocaten & Notarissen een 
omvangrijke individuele opdracht op hem te 
wachten. “Hier kreeg ik echt een kans om mezelf 
te laten zien. Zelfstandig en volgens eigen ideeën 
en inzichten heb ik de sectie ‘Mededingings- en 
aanbestedingsrecht’ vormgegeven.” 

Parate kennis 
Advocaten kunnen zich onderscheiden door 
kwaliteit en maatwerk te leveren, maar volgens 
Appelman gaat dit niet zonder sociale en praktische 
competenties. Appelman blijkt zeer zelfkritisch. 
“Natuurlijk, ook ik heb inmiddels een rugzak vol 
ervaring, veel parate kennis en ik probeer mijzelf 
voortdurend vakinhoudelijk en als persoon 
te verbeteren. Maar ik wil parate kennis altijd 
kunnen koppelen aan het vermogen om met 
out-of-the-box oplossingen te komen. Daarbij wil 
ik juridische kennis en oplossingen in begrijpelijk 
en bondig advies blijven vertalen. Ten slotte wil ik 
benaderbaar en bereikbaar zijn; zowel kwantitatief 
als kwalitatief. Om dit alles te bereiken moet je ook 
kritisch naar jezelf kunnen kijken.  

Specialist
Bijna tien jaar is Arnold louter actief in de 
genoemde rechtsgebieden. Inmiddels maakte 
hij honderden bijbehorende procedures 
mee en onderwijl rondde hij met succes de 
Grotius specialisatieopleiding Europees & 
Nederlands Aanbestedingsrecht af. Anno 2015 mag 
Arnold Appelman zich dus oprecht specialist in 
aanbesteding- en mededingingsrecht noemen.
 “Deze rechtsgebieden zijn een mengelmoes tussen 
economie en recht. Het is elke keer een uitdaging 
om een juridisch haalbare oplossing voor cliënten te 
bedenken. Juridische oplossingen moeten werkbaar 
zijn, daarbij speelt de actuele economische 
werkelijkheid altijd een belangrijke rol.”

Zorgvuldig
Appelman adviseert het bedrijfsleven en overheden 
aangaande aanbestedingsprocedures. Zo helpt hij 
klanten bij het opstellen van aanbestedingsstukken, 
het beantwoorden van vragen van inschrijvers en 
bij het opstellen en controleren van inschrijvingen. 
Uiteraard adviseert en procedeert hij waar nodig 
naar aanleiding van gunningvoornemens.

“Aanbestedingsrecht is een ‘formaliteitenrecht’. De 
kleinste fout of vergissing kan voor een inschrijver 
betekenen dat zijn inschrijving ongeldig is. Door 
vroegtijdig te checken of een inschrijving aan 
alle formaliteiten voldoet, kan ik voorkomen 
dat inschrijvingen ongeldig zijn. Aanbestedende 
diensten moeten vooral zorgvuldig zijn in hun 
uitingen richting gegadigden en dienen daarbij 
zo transparant en objectief mogelijk te handelen. 
Alle inschrijvers moeten beschikken over dezelfde 
informatie. Hoe goed bedoeld eventuele informatie 
ook is, als die informatie relevant is voor de 
inschrijving, dienen alle inschrijvers daarvan op de 
hoogte te zijn.”

Resultaten
Arnold is realistisch en weet dat vooral het 
leveren van kwaliteit telt; het boeken van goede 
resultaten voor klanten. Zo was hij recentelijk 
weer succesvol in een zaak tegen een gemeente 
in Drenthe. “Deze gemeente vergat een 
aanbestedingsprocedure rondom haar oud papier 
verwerking uit te schrijven. Het betrof echter een 
aanbestedingsplichtige opdracht. Dit concludeerden 
de rechtbank en het Hof vervolgens ook en de 
aanbestedingsprocedure die de gemeente daarop 
rondom haar oud papier verwerking organiseerde, 
is gewonnen door onze klant. Zonder onze 
inmenging was deze aanbestedingsprocedure er 
nooit geweest en had onze klant de opdracht nooit 
kunnen winnen.”

Een ander succesvol voorbeeld is een aanbesteding 
omtrent gladheidbestrijding. Appelman’s klant had 
deze opdracht als één na goedkoopste gewonnen. 
“De goedkoopste inschrijver was terzijde gelegd, 
omdat er onderdelen bij die inschrijvingen waren 
vergeten. Deze partij spande echter een kort geding 
aan om aanvulling van haar inschrijving af te 
dwingen. In rechte betoogden wij toen namens 
onze klant dat deze aanvulling in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel was. De rechter ging hierin 
mee, zodat onze klant de gladheidbestrijding de 
komende jaren mag uitvoeren.” 

Workshops
Het aankomende jaar moet iedereen die met 
aanbestedingen te maken heeft, rekening houden 
met enkele wetswijzigingen. Het ministerie 
van Economische Zaken heeft inmiddels haar 
wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijnen ter advisering voorgelegd 

aan de Raad van State. De Raad heeft haar advies 
al uitgebracht. Het is nu wachten tot het (eventueel 
gewijzigde) wetsvoorstel voorgelegd wordt aan de 
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel brengt nogal wat 
veranderingen met zich mee, waar iedereen scherp 
op moet zijn. 

Appelman deelt zijn kennis omtrent het 
aanbestedingsrecht regelmatig met klanten middels 
workshops en seminars. “Ik vind dat een ideale 
manier om relaties op een interactieve manier te 
informeren over actuele ontwikkelingen. Aan de 
hand van diverse topics en voorbeelden kunnen 
mijn relaties praktijkvragen stellen. Daarnaast 
is het een mooie service richting relaties om 
hun kennisniveau over het aanbestedingsrecht 
te verhogen. Voor onszelf is het een uitstekende 
manier om te horen wat er speelt bij overheid en 
bedrijfsleven.”

De Standaard
Arnold Appelman voelt zich op zijn plek bij 
De Haan. “Eén van onze slogans is ‘De Haan 
zet de standaard’. Dat klopt. Ook ik loop graag 
voor de troepen uit, adviseer klanten voordat 
er moeilijkheden komen. Onze ‘standaard’ 
is het leveren van hoogwaardige juridische 
dienstverlening voor iedereen. Wij zijn 
vooruitstrevend door met nieuwe maatoplossingen 
voor alle sectoren van de economie te komen. Ook 
ik wil daar nog vele jaren mijn bijdrage aan blijven 
leveren.”

Mr. Arnold Appelman, De Haan Advocaten & Notarissen Zwolle, (038) 70 00 900, a.appelman@dehaanlaw.nl

Arnold Appelman is gespecialiseerd in (Europees) Mededingings- en Aanbestedingsrecht en Staatssteunrecht.

Heldere adviezen 
Tijdens de seminar 'Actualiteiten 
aanbestedingsrecht' in Baarn eind 2014 
waren er meer dan 50 relaties van De 
Haan Advocaten & Notarissen present. 
Kantoorrelatie Jan van Santen (o.a. directeur 
van Mondial Movers BV en Oostland 
logistics) schreef zich ook in voor de seminar, 
hij vond zijn bezoek meer dan de moeite 
waard.

"Het programma en de behandelde 
voorbeelden ‘stekkerden’ goed in elkaar. Het 
was herkenbare en vooral bruikbare materie. 
Wij hebben wekelijks met aanbestedingen te 
maken, sommigen van ons hebben er zelfs 
een dagtaak aan. In het verleden maakten wij 
weleens grote fouten bij inschrijvingen en 
nog steeds verliezen we wel eens op bizarre 
gronden een opdracht. Dit willen we uiteraard 
voorkomen en de heldere adviezen van De 
Haan helpen ons hierbij." 
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‘Binnen een half uur 150 aanmeldingen’

Deze betrokkenheid geldt in het bijzonder voor Maartje Schaap, 
strafrechtadvocaat bij de Haan Advocaten & Notarissen. Maartje doceert 
sinds 2006 strafrecht aan de Hanzehogeschool Groningen en verzorgt 
juridische (examen)trainingen en workshops voor studenten van de RUG. 
“Strafrecht is uitermate interessant, maar vaak is het voor studenten lastig 
om de cruciale punten uit de materie te halen. Daarom moet je het zichtbaar 
maken en ook de praktische zaken belichten,” zegt Maartje.

Carrière
Maartje is advocaat sinds 2005. Zij studeerde af in zowel strafrecht als 
privaatrecht aan de RUG en deed als Togamasterstudent ervaring op bij het 
Openbaar Ministerie. Schaap is sinds 2010 verbonden aan de strafrechtsectie 
van De Haan en trad de afgelopen jaren op in een aantal spraakmakende 
zaken. 

Massaal bezoek
Geënt op haar ervaring en kennis behandelt Maartje tijdens de gastcolleges 
een breed arsenaal aan zaken. “Geweldsdelicten en drugszaken spreken 
uiteraard het meest tot de verbeelding. Dat leidt regelmatig tot inspirerende 
discussies en een bezoek aan de rechtbank. Soms zelfs massaal, toen ik na 
afloop van een college riep: ‘mocht je een keer een zitting willen bijwonen, 
mail me maar’. Binnen een half uur had ik 150 aanmeldingen; prachtig!” 

“Dat tekent het enthousiasme. Ik stimuleer studenten nadrukkelijk een 
zitting te volgen, zodat ze kunnen ervaren wat er gebeurt en inhoudelijk 
kunnen beoordelen of een uitspraak ‘recht’ doet aan het delict of strafbare feit. 
Dergelijke ervaringen zijn voor studenten uitermate leerzaam.” 

Senioren Academie
Het genoemde enthousiasme kreeg onlangs een extra dimensie nadat Maartje 
werd benaderd voor een gastcollege strafrecht aan de Senioren Academie 
Groningen. Het leverde een volle zaal op met ruim 200 aandachtig luisterende 
senioren. Totdat in de pauze een gedistingeerde oudere heer zich meldde, 
enigszins teleurgesteld omdat de jurisprudentie niet op detailniveau werd 
besproken. 

“De zaal nam het massaal voor mij op. Dit leverde zoveel leuke reacties op dat 
we contact hebben gehouden. Vervolgens heeft een aantal ouderen een zitting 
bijgewoond, waarbij we na afloop een biertje hebben gedronken en de casus 
hebben doorgesproken. Ontzettend gezellig én bijzonder.”

RUG
Naast de gastcolleges aan de Hanzehogeschool verzorgt Maartje 
jaarlijks trainingen en workshops voor diverse juridische faculteits-  en 
studieverenigingen van de RUG. “Dat is buitengewoon inspirerend. Je komt 
te weten wat er leeft onder studenten, een aantal van hen loopt stage bij ons 
kantoor en bovendien versterkt het de samenwerking met de Universiteit. 
We hebben op meerdere gebieden een nauwe band. De RUG verzorgt 
bijvoorbeeld 4 keer per jaar onze incompany cursus en het is prettig bij 
complexe juridische vraagstukken te kunnen sparren met professoren.”

Groot maatschappelijk karakter
De ‘docerende activiteiten’ van Maartje Schaap beperken zich niet alleen tot 
de collegezaal. Ze schrijft ook columns, geeft graag haar mening en is actief op 
social media. “Dat doe ik bewust omdat strafrecht een groot maatschappelijk 
karakter heeft. Iedereen heeft er een mening over en vindt er iets van, al dan 
niet ingegeven door beeldvorming of berichtgeving. Ik heb sterk de behoefte 
uit te leggen hoe de zaak wél in elkaar steekt. Mét argumenten.”

“Bovendien vind ik het een taak te benadrukken dat we in een rechtstaat 
leven en de wet moet worden nageleefd door alle partijen. Wij zijn ervoor 
om de regels in het strafrecht te bewaken en te toetsen. Iedereen heeft 
recht op een goede procesverdediging. Zo niet, dan heeft dat invloed op de 
rechtsvervolging. Dat kan niet in een land als Nederland.”

Mr. Maartje Schaap, De Haan Advocaten & Notarissen Groningen, (050) 31 81 344, m.schaap@dehaanlaw.nl

Maartje Schaap is gespecialiseerd in het strafrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten.

Maartje Schaap – advocaat strafrecht

De Haan Advocaten & Notarissen kenmerkt zich als een 
kantoor met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit 
blijkt niet alleen uit de nevenactiviteiten van kantoorgenoten, 
maar ook uit de ondersteuning van sociaal-maatschappelijke 
initiatieven. Bijzonder daarbij is de samenwerking met 
onderwijsinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen en 
de Hanzehogeschool Groningen. 
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21De sectie Personen- en Familierecht van De Haan is met 11 advocaten en 
2 notarissen de grootste in Noord-Nederland en behoort ook landelijk gezien 
tot de top van Nederland. Daarnaast biedt de synergie tussen de diverse 
rechtsgebieden van het kantoor een grote meerwaarde. “Daardoor kunnen 
we cliënten breed van dienst zijn. Dat spectrum was voor mij een belangrijke 
reden te kiezen voor De Haan,” zegt Selma Koolmees. 

Eureka-moment
Dat Selma de advocatuur in zou gaan, stond al vroeg vast. Ze wilde als 
kind al advocaat worden en tv-series als Law and Order oefenden grote 
aantrekkingskracht uit. Desondanks bleken de eerste maanden van haar 
studie aan de Rijksuniversiteit Groningen allesbehalve te voldoen aan de 
verwachtingen. Te abstract en weinig inspirerend. Totdat ze in aanraking 
kwam met het Personen- en Familierecht. “Dat was écht een Eureka-moment! 
Ik had mijn passie gevonden. Met name door de combinatie van juridische 
kennis en het menselijke aspect. Je kunt mensen echt helpen en daadwerkelijk 
bijdragen aan een oplossing, dat vind ik fijn.”  

Juridisch zuiver
Na haar afstuderen, met een scriptie over het echtscheidingsconvenant, 
volgde Selma zowel de Juridische Specialisatieopleiding als de opleiding 
tot echtscheidingsmediator van de vereniging van Familierecht Advocaten 
Scheidingsmediators (vFas). De juridische en psychologische kennis 
combineert Selma met een groot empathisch vermogen en inmiddels ruim 11 
jaar werkervaring. 

Kenmerkend is haar werkwijze: hard op de inhoud, zacht op de persoon. “Dat 
is wie ik ben en hoe ik mijn werk uitoefen. Ik ben een mensen-mens en kan 
mij verplaatsen in de emoties van een cliënt. Toch houd ik het juridisch graag 
zuiver. Het gooien met modder richting de wederpartij draagt niet bij aan een 
oplossing. Je moet procederen op inhoud, omdat het van belang is dat mensen 

na een echtscheiding verder kunnen. Dat moet altijd het doel zijn.”

Tendens
In Nederland is er sprake van een stijgend aantal echtscheidingen. In 2014 
eindigden 35.000 huwelijken in een scheiding, 5% meer dan in 2013. Ook het 
aantal geregistreerde partnerschappen dat werd ontbonden is toegenomen. 
2014 scoorde 16% hoger dan 2013.

Zowel de toename als ook de complexiteit van zaken vraagt om een 
specialistische aanpak. “In de hoogtijdagen van de gefinancierde 
rechtsbijstand zag je nog wel eens advocaten die het Familierecht ‘erbij’ deden. 
Dat kan niet meer. Standaardoplossingen voor omgang of alimentatie voldoen 
in veel gevallen niet. Je moet elke zaak kritisch bekijken én je afvragen of 
een uitspraak recht doet aan de situatie, dat is ook je taak als advocaat. In 
dat opzicht dient een uitspraak van de rechter niet altijd het doel. Voor de 
praktische uitvoerbaarheid en de perceptie van partijen genieten onderlinge 
afspraken vaak de voorkeur. In dat traject kan ik veel voor mijn cliënten 
betekenen, door ze goed te begeleiden en de diverse aspecten op de juiste 
manier te interpreteren.”

Ambitie
Deze aanpak vereist –zeker bij echtscheidingen met complexe huwelijke 
voorwaarden of zakelijke afwikkelingen – de nodige relevante kennis en 
ervaring. “In dergelijke gevallen is een groot voordeel een beroep te kunnen 
doen op kantoorgenoten en een team te vormen. Samen sta je sterker. 
Krachten bundelen door karaktereigenschappen en expertises in te zetten, 
dat is de aanpak. Met de ambitie om onze sectie nóg steviger neer te zetten 
en landelijk nóg nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Dat is een 
prachtige uitdaging.”

Selma Koolmees – 
advocaat en mediator

‘Krachten 
bundelen 

door inzet van 
expertises’

10 jaar na haar beëdiging als advocaat maakte Selma Koolmees, in april 2014, de overstap naar De Haan Advocaten & Notarissen. 
Dit om toe te treden tot de sectie Personen- en Familierecht van het kantoor in Groningen. Haar werkwijze kenmerkt zich 
door het uitgangspunt ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon’. Gekoppeld aan de ambitie om de sectie stevig neer te zetten en 
landelijk onder de aandacht te brengen. 

Mr. Selma Koolmees, De Haan Advocaten & Notarissen Groningen, (050) 57 57 592, s.koolmees@dehaanlaw.nl

Selma Koolmees is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFas). 



22 Interview Bollegraaf
Het is een mooie zomeravond als Nelly Paanakker (arbeidsrecht) en Peter-
Paul Bruens (ondernemingsrecht) hebben afgesproken met een bijzondere 
cliënt van het kantoor. De afspraak is met de heer ing. H.S. Bollegraaf van 
Bollegraaf Recycling Machinery. Heiman Bollegraaf is reeds vele jaren, vanaf 
het begin van deze eeuw, cliënt van het kantoor.

Heiman, Nelly en Peter-Paul kennen elkaar goed. Het gevolg van een 
jarenlange plezierige samenwerking waarbij vele uiteenlopende zaken zijn 
behandeld en opgelost. In een grote organisatie waar veel dingen spelen kan 
van het ene op het andere moment een situatie ontstaan waarbij juridische 
bijstand nodig is. En dan is een betrouwbare samenwerkingspartner van grote 
waarde.

Heiman Bollegraaf: “Wat ik waardeer aan De Haan is dat ik direct de 
juiste advocaat voor het juiste probleem te pakken heb. Door de lange 
samenwerking en de bekendheid met mijn onderneming is die samenwerking 
soepel.”. 

Nelly heeft een door Heiman te tekenen overeenkomst bij zich van een zaak 
die op diezelfde middag op een prima manier is opgelost. 
Nelly: “Het is altijd mooi wanneer een zaak tot een goed einde wordt 
gebracht. En dan telt niet alleen het eindresultaat, maar ook het gevolgde 
traject. 

Heiman Bollegraaf: “Als ik de zaken van de afgelopen jaren bekijk is het 
resultaat eigenlijk altijd goed geweest. Natuurlijk hebben we hier en daar 
in een onderhandeling wel eens iets toe moeten geven en is er wel eens een 
zaak verloren, maar dat is verwaarloosbaar.” Het zijn spannende tijden voor 
Bollegraaf. Ook in de recyclingmarkt is de crisis merkbaar. Bizar genoeg is 
verbranden van recyclebaar huisvuil momenteel goedkoper dan recyclen”.
In het bedrijf is er dan ook veel beweging. Heiman: “Het is goed ook in lastige 
tijden te kunnen rekenen op jullie bijstand. Wat mij betreft blijft de relatie 
tussen Bollegraaf en De Haan nog lang in stand”. 

De tevredenheid over de samenwerking is wederzijds. In de lange duurzame 
relatie gaan de gesprekken niet alleen meer over zaken. Heiman maakt in 
zijn werk met name bij zijn buitenlandse reizen ongelooflijk veel mee. Hij 
kan daar over op een uiterst beeldende wijze over vertellen. Zo’n avond is het 
vanavond. Er worden anekdotes uitgewisseld, er wordt gelachen en er wordt 
serieus gesproken. Dit is zo’n avond waarop uit eten gaan met een cliënt niet 
als werk voelt.

“Wat mij betreft blijft de relatie 

tussen Bollegraaf en De Haan nog 

lang in stand”
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De diensten van De Haan
Advocaten & Notarissen
De Haan Advocaten & Notarissen is het advocaten- en notarissenkantoor voor de ambitieuze 

ondernemer, particulier en overheidsinstelling die een doeltreffende juridische oplossing 

verlangt. Hieronder een overzicht van onze dienstverlening.

Zakelijk

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht

Aanbestedingsrecht

Medezeggenshcap

Economisch (fiscaal) strafrecht

Bestuursrecht

Vastgoed (huur) recht

Incasso

Buitenland

Merkbescherming

Internet

Loonschade

Overig civiel

Non - profit

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Aanbestedingsrecht

Contractenrecht

Vastgoed (huur) recht

Medezeggenshcap

Merkbescherming

Internet

Onderwijsrecht

Overig civiel

Overheid

Aanbestedingsrecht

Ambtenarenrecht

Bestuursrecht

Vastgoed (huur) recht

Medezeggenshcap

Merkbescherming

Internet

Onderwijsrecht

Overig

Particulier

Contractenrecht

Vastgoed (huur) recht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Strafrecht

Bestuursrecht

Mediation

Letselschade

Overig

Notariaat

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Registergoederen

We delen onze kennis met u!

Naast onze dienstverlening, delen we ook graag onze kennis met u! In vrijwel iedere bedrijfsvoering zijn de ogen gericht op groei 

en ontwikkeling. Het opleiden en trainen van medewerkers kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Speciaal voor organi-

saties die regelmatig met juridische vraagstukken te maken krijgen, hebben we cursussen ontwikkeld. De cursussen belichten 

onder meer onderwerpen zoals arbeids- en ambtenarenrecht, integriteit en dossiermanagement. Ook verzorgen we cursussen 

waarbij communicatieve vaardigheden centraal staan. Daarbij kunt u denken aan het voeren van functionerings- en/of beoorde-

lingsgesprekken, coachend leidinggeven en gespreksvoering. Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons cursusaanbod? 

Stuur dan een mailtje naar info@dehaanlaw.nl.



Altijd
dichtbij

Advocatuur

Groningen (hoofdkantoor)
Van Elmptstraat 2
9723 ZL Groningen
Postbus 723
9700 AS Groningen
T 0 50 - 57 57 400
F 0 50 - 57 57 444
E info@dehaanlaw.nl

Groningen (strafrechtkantoor)
Turfsingel 33
9712 KJ Groningen
Postbus 1572
9701 BN Groningen
T 0 50 - 31 81 344
F 0 50 - 31 24 918
E turfsingel@dehaanlaw.nl

Notariaat

Groningen
Van Elmptstraat 2
9723 ZL Groningen
Postbus 11070
9700 CB Groningen
T 0 50 57 57 400
F 0 50 57 57 440
E notarissen@dehaanlaw.nl

In samenwerking met:
Diekmann Rechtsanwälte
mr. J.A.M. Janssen
Feldbrunnenstraße 57
D-20148 Hamburg
T +49 (0) 40 33 44 36 90
F +49 (0) 40 33 44 36 99
E j.janssen@dehaanlaw.nl

Leeuwarden
Tesselschadestraat 10
8913 HB Leeuwarden
Postbus 851
8901 BR Leeuwarden
T 0 58 - 21 21 075
F 0 58 - 21 26 449
E leewarden@dehaanlaw.nl

Assen
Borgstee 11-F
9403 TS Assen
Postbus 538
9400 AM Assen
T 0 592 - 430340
F 0 592 - 39 82 37
E assen@dehaanlaw.nl

Leeuwarden
Tesselschadestraat 10 
8913 HB Leeuwarden
Postbus 75
8900 AB Leeuwarden
T 0 58 - 21 51 115
F 0 58 - 21 28 289
E info.notaris@dehaanlaw.nl

Almere
Radioweg 2
1324 KW Almere
Postbus 60194
1320 AE Almere
T 0 36 - 54 60 040
F 0 36 - 54 60 041
E almere@dehaanlaw.nl

Zwolle
Grote Voort 207-F
8041 BK Zwolle
Postbus 40236
8004 DE Zwolle
T 0 38 - 42 17 904
F 0 38 - 42 33 438
E zwolle@dehaanlaw.nl

Stiens
Wylpstritte 2A
9051 AX Stiens
Postbus 16
9050 AA Stiens
T 0 58 - 25 73 773
F 0 58 - 25 71 165
E info.notaris@dehaanlaw.nl


