
Juridische 
kennis is 
essentieel
Maar gevoel voor de maatschappelijke 
context is misschien nog belangrijker

De kwaliteit van een advocaat werd jarenlang 
afgemeten aan z’n prestaties in de rechtszaal. 
Feitenkennis lijkt daarbij cruciaal. Maar steeds 
vaker blijkt ervaring met en kennis van de 
maatschappelijke context doorslaggevender.

B
ij juridische stappen is het zinvol om te 

kijken of de uitwerking van dergelijke 

besluiten in de praktijk ook daadwerke-

lijk goed uitpakt. Voor burgers, stakeholders en 

andere belanghebbenden. Daarvoor moet uw 

advocaat over het vermogen beschikken om het 

recht naar de praktijk van een cliënt te brengen. 

Want juridisch gelijk hebben is geen garantie 

voor gelijk krijgen. Het zal niet voor het eerst 

zijn dat we een cliënt afraden om bepaalde 

stappen te nemen. Niet omdat het juridisch on-

verstandig is, maar omdat de maatschappe lijke 

gevolgen van dit  handelen contraproductief 

werkt. Met een ervaren advocaat die weet hoe 

regelgeving zich vertaalt naar een werkbare 

realiteit, bereikt u sneller uw doel. Daarmee 

bespaart u tijd en geld.

De Jonge: “Het is een prettige gedachte om 

over een adviseur te beschikken die vanuit 

een breder perspectief nadenkt, de impact van 

juridische beslissingen overziet en dit mee laat 

wegen in zijn beslissingen. Een advocaat hoeft 

geen gevoelige jongen te zijn, maar maatschap-

pelijke sensitiviteit en oog hebben voor de 

bredere impact van een juridisch vraagstuk is 

een onbetaalbare kwaliteit.” 

 

Het belang van maatschappelijke ervaring 

Om theoretische wetboekkennis praktisch toe 

te passen, is ervaring vereist op het maatschap-

pelijk vlak. Pels Rijcken werkt als landsadvocaat 

voor de Nederlandse Staat. Daarnaast werken 
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de 160 advocaten en notarissen voor provincies, 

gemeenten, toezichthouders en grote nationale 

en internationale bedrijven. 

De Jonge: “Pels Rijcken beschikt over een schat 

aan ervaring in het semi-publieke domein. We 

zien dat die expertise steeds vaker doorslag-

gevend is.  Zowel binnen de overheid als in de 

private sector. Ook bestuurders moeten reken-

schap afleggen over besluiten. En rekening 

houden met de gevolgen van juridische keuzes 

zit nu eenmaal opgesloten in het DNA van  

iedere advocaat en notaris  van Pels Rijcken. 

 

Pels Rijcken werkt samen 

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven 

heeft zelf juristen in dienst. Voor complexe  

en specifieke juridische vraagstukken zijn ze 

vaak op zoek naar een flexibele schil. Bij Pels 

Rijcken gaan we ook uit van de juridische in-

house capaciteit van cliënten. 

De Jonge: “Veel van onze werkprocessen wor-

den gekenmerkt door co-creatie. Waarom zou-

den wij werk gaan doen dat een cliënt zelf goed 

beheerst? Dat kost onnodig veel tijd en geld. 

Liever werken we complementair aan elkaar. 

Ieder vanuit zijn eigen kracht. Op die wijze zien 

cliënten ons als een ander soort advocaat. 

Bestuurders met ingewikkelde en gevoelig 

vraagstukken nodig ik dan ook van harte uit om 

contact met ons op te nemen en het verschil 

met onze dienstverlening zelf te ervaren.”
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