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Mijn belevingsprioritei
ten

“Ik voel me gesteund door
“Wat ik ontzettend belangrijk
vind, ook vanuit mijn werk, is dat
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Professioneel

Ik word veel ingeschakeld voor zaken
rondom woon-, werk- en leefomgeving.
Daarbij neem ik de cliënt mee in de
juridische procedure.

Persoonlijk
Familie
Ik woon samen met mijn vriendin Suzanne (31) in Haarlem.
We hebben elkaar ontmoet tijdens onze studie rechten in
Amsterdam. Doordeweeks heb ik weinig tijd voor familie en
vrienden, maar de weekenden reserveer ik daar wel voor.
Werk
Ik werk al zeven jaar bij een advocatenkantoor in Amsterdam,
waar ik zit op de afdeling milieu- en omgevingsrecht. Mijn
afdeling is gespecialiseerd in zaken rondom de woon-, werk- en
leefomgeving. In een eerste gesprek kunnen we vaak al een
goede inschatting maken of het de moeite waard is om de zaak
aan te nemen. Door ervaring kan ik vaak vrij snel doorprikken
naar de zaken die van belang zijn en weet ik welke middelen ik
moet inzetten bij rechters en overheidsinstanties.
Mijn cliënten
Cliënten komen vaak naar ons toe met zaken waar veel
onduidelijkheid is en betalen mij dan voor mijn expertise. We
helpen bijvoorbeeld groepen omwonenden die ergens overlast
van hebben, maar ook initiatiefnemers die juist bezwaar op hun
dak krijgen. We kunnen dus aan beide kanten helpen; het werk
is erg divers. Ik vind het erg belangrijk om een eerlijk proces
faciliteren voor al mijn cliënten.

Vriendelijk
Zakelijk
Mondig

Specialist

Volgens de regels

Ik & de overheid
Ik heb een prima relatie met de overheid; ik volg namelijk altijd
netjes de regels. Ik weet inmiddels goed hoe je met ambtenaren
om moet gaan. Wel vind ik het erg onterecht dat mensen vaak
erg hoge kosten krijgen als ze zelf bezwaar aantekenen of in
beroep gaan. Het kan oplopen tot
absurde bedragen die sommige
welwillend naar
mensen niet kunnen betalen, terwijl
“We zijn heel
n
maar we wille
de overheid,
ze wel in hun recht staan om te
een besluit.
wel gewoon
handelen tegen het onrecht. Helaas
ten we wel op
En daar moe
duwen vaak.”
moeten wij wel gewoon betaald
worden voor ons werk. Hier zou de
overheid wat aan kunnen doen.
Hoe ik omga met problemen
In mijn werk is het cruciaal om je goed aan de procedures
en regels te houden. Die volg ik dan ook altijd. Ik vind het
belangrijk dat iedereen eerlijk word behandeld. Bij geschillen
ga ik vaak eerst vriendelijk in gesprek. Als dat niet helpt, ja dan
zal ik procederen om gelijk te krijgen. Zo kun je ook overwicht
creëren in zaken waar je niet zo’n sterke uitgangspositie hebt.
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Diensten die ik gebruik
Het handige van Wetboek
Online is dat ik op elk moment
hele speciﬁeke wetten of regels
kan opzoeken zodat ik nooit
iets over het hoofd zie. Ik kan
heel gericht zoeken, waardoor
het me niet te veel tijd kost.

Twitter is het snelste medium
om up-to-date te blijven van
veranderingen. Ook mediaaandacht is in mijn werk
belangrijk om te volgen. Als
een zaak wordt opgepakt
door de media is het cruciaal
om daar snel op te kunnen
reageren.
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Rechtspraak.nl is een handige
uitsprakendatabase. Hij is niet
heel uitgebreid, maar wel
up-to-date en maakt gebruik
van handige ﬁlters om snel
precedenten voor een zaak te
vinden.

“Als je ergens last van
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“We doen zo’n intakegesprek
niet gratis, omdat we juist
gespecialiseerd zijn en snel tot
de kern van de zaak kunnen

“Het begint altijd eerst met de vraag van: ‘Wat is er
gebeurd?’ Wat ik dan vraag van mijn cliënt is een
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Ik word veel ingeschakeld voor zaken
rondom woon-, werk- en leefomgeving.
Daarbij neem ik de cliënt mee in de
juridische procedure.
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Fasering

Uitleg
fasering

Ontwerp

Verkenning

Het uitdenken van strategie en
diensten om cliënten te bereiken en
ondersteunen. Updaten van kennis
rondom vakgebied en processen
standaardiseren en optimaliseren.

Ik word benaderd door een cliënt,
vraag alle gebeurtenissen op en
lees me in. Op basis daarvan maak
ik een afweging of juridische
stappen mogelijk zijn.

Propositie
Ik maak een snelle scan van de
haalbaarheid en stel een voorstel
op inclusief ﬁnancieel plaatje. Dit
bespreek en stel ik vast met de
nieuwe cliënt.
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Verdieping
Verdiepen in opgevraagde
rapportage en daarin fouten
constateren. Vaststellen
mogelijkheden en benodigde
stappen / procedures.

Ik word veel ingeschakeld voor zaken
rondom woon-, werk- en leefomgeving.
Daarbij neem ik de cliënt mee in de
juridische procedure.

Dialoog
Contact opnemen met betrokken
ambtenaar, initiator en betrokkenen.
Overleg faciliteren en proberen een
schikking te treffen.
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Fasering

Uitleg
fasering

Zienswijze
Op basis van opgevraagde
bezwaartermijnen uitstel vragen.
Ik stel de zienswijze op, dien
deze in, licht hem toe in een
raadsvergadering en ontvang
reactie.

Bezwaar

Beroep

Eerst dien ik een
handhavingsverzoek in. Daarna
overleg ik mijn opgesteld concept
bezwaar, pas het nog wat een dien
in het in. Ik ontvang besluit op het
bezwaarschrift.

Ter voorbereiding overleg mijn
beroepsprocedure concept,
ontvang reactie en pas het nog wat
aan. Daarna heb ik de zitting bij de
Raad van State en krijg ik uitspraak
van de rechter.

David

Vaststelling

Naleving

Concept vaststellingen opstellen
en prioritiseren aan de hand
van wensen van de cliënt.
Faciliteren overleg waar op basis
van belangen en concessies een
vaststellingsovereenkomst wordt
opgesteld en ondertekend.

Controle uitoefenen op de
overeenkomst, handhavingsverzoeken ontvangen van de cliënt
en deze uitzetten bij gemeente.
Eventueel vraag ik een dwangsom
procedure aan.

Moment van
de waarheid

Moment van
de waarheid
Mijn ervaring geeft
snel inzicht in juridisch
relevante zaken

Ik verkrijg snel resultaat
door direct contact

Ik denk dat ik de cliënt
kan helpen.

Positief

Ontransparantie
zorgt voor het
drukken van een
positieve beleving

Positief

Ik moet veel moeite doen
om stukken los te krijgen
bij een overheidsinstantie

We komen tot een
overeenkomst als resultaat

De mogelijkheid om
bezwaar aan te passen
is voor mij positief

Het is voor mij
handig dat een
dwangsom aanzet
tot beweging bij de
andere partij

Via mij wordt een
handhavingsverzoek
wel serieus genomen
Ik vind het indienen
van bezwaar
ontransparant
Neutraal
Ik heb weinig
relevante informatie
nieuwe wetgeving

Negatief

Ik word laat
betrokken waardoor
het moeilijk is nog
alle informatie te
krijgen

Er gebeuren
onrechtvaardige
dingen die moeilijk
te begrijpen zijn
voor mijn cliënt en/
of waar ik weinig aan
kan doen

Het is jammer dat ik
beperkt ben in dingen
oplossen door de
financiële ruimte van de
belanghebbende

Het benadeelt mijn proces
als de cliënt al zelf stappen
ondernomen heeft

Ik moet schikken buiten
gemeentelijke processen

Neutraal

Ik vind het vervelend
dat ik afhankelijk ben
van goodwill van een
individu om bij de
gemeente uitstel te
krijgen

Ik vind het lastig om
alle toezeggingen in
regels te vatten

Ik zie dat zienswijze
vaak wordt
weggeschreven
Ik merk dat de uitspraak
vaak inhoudelijk niet
anders is

Negatief

Ik heb weinig inzicht
in handhaving

