Andere wereld vraagt om
ander soort advocaat
Bedrijven staan dagelijks voor tal van beslissingen. Bestuurders hebben
daarbij rekening te houden met interne belangen, belangen van klanten
en aandeelhouders, maar ook met de maatschappij en de invloed van
media en politiek.

Maatschappij
“kijkt
steeds vaker

“

kritisch mee

- Alain de Jonge

Zij kijken steeds vaker kritisch mee over de schouders van
bestuurders en uiten meer en meer hun mening via media.
Processen worden transparanter en door internet en social
media komt informatie sneller op straat te liggen. Dit heeft
niet alleen invloed op het bedrijfsimago maar ook op
de besluiten zelf.

Maatschappelijke ervaring heeft duidelijk
toegevoegde waarde
Pels Rijcken werkt als landsadvocaat voor de Nederlandse Staat.
Daarnaast werken de 140 advocaten en notarissen voor
provincies, gemeenten, toezichthouders en grote
(inter)nationale bedrijven.

Maatschappij steeds kritischer
Alain de Jonge, bestuursvoorzitter bij Pels Rijcken:
“De dagelijkse praktijk leert dat bestuurders steeds vaker
onder een vergrootglas opereren. Denk maar aan het
bonusbeleid binnen de financiële sector, de reuring rondom
windparken of kledingfabricage en mensenrechten.
Bedrijven hebben rekening te houden met de maatschappelijke
impact van de beslissingen die zij nemen. Dat vraagt ook om
een advocaat die vanuit een breder perspectief meedenkt,
de impact van juridische beslissingen doorziet en dit
meeneemt in zijn advies.”

“We zijn voor een groot deel van onze zaken, die meestal
juridisch zeer complex zijn, gewend om te gaan met grote
politieke en/of maatschappelijke gevoeligheden. In de praktijk
zien we dat deze expertise meer en meer van belang wordt.
Rekening houden met verschillende belangen, de impact op
de maatschappij en zaken vanuit een breder perspectief
bekijken zit bij ons in het DNA”, aldus De Jonge.

Inhoudsexpert én vertrouwenspartner
De Jonge vervolgt: “Bij dit soort zaken gaat het er vaak niet
om of je juridisch gezien gelijk hebt. Natuurlijk is
het belangrijk om te weten waar je staat vanuit het recht,
maar in de praktijk draait het om het adequaat oplossen van
het probleem van de cliënt. Soms kan het bijvoorbeeld beter
zijn om juist niet te procederen. Om breder te kijken is
een goede vertrouwensrelatie nodig en een echte manier van
werken. Je moet je cliënten goed kennen.”

Pels Rijcken ontzorgt
Complexe zaken, grote belangen, enorm veel gevoeligheden:
het maakt het niet makkelijker voor bestuurders die toch al
onder een vergrootglas liggen.
De Jonge: “Het helpt dan wanneer wij zorgen uit handen
nemen. Dit doen we door te weten wat er speelt, te luisteren,
de waarom-vraag te stellen en met oplossingen te komen
die werken. Daardoor zien cliënten ons als een ander
soort advocaat. Bestuurders met ingewikkelde en gevoelige
vraagstukken nodig ik dan ook van harte uit om contact met
ons op te nemen en het verschil met onze dienstverlening zelf
te ervaren.”

