
H

The Founders / Jubileum

laten behandelen. Volgens Piet-Hein is dat waar het bedrijfsleven 

– en dan met name het MKB – in deze tijden behoefte aan heeft: 

duidelijk van te voren weten wat een juridische procedure gaat 

kosten en wat het gaat opleveren.

Op de vraag of de grote diversiteit binnen de Certa Legal-groep geen 

aansturingsproblemen geeft, antwoordt Piet-Hein resoluut: “Het 

relatief grote aantal branches waarbinnen wij opereren is juist onze 

grote sterkte. Cross selling is de kern van ons succes. Door het grote 

aantal diensten dat wij leveren, raken wij bovendien zeer goed op 

de hoogte van de diverse aspecten van de bedrijfsvoering van onze 

cliënten en zijn wij in staat goed te begrijpen wat bij onze cliënten 

leeft. Alleen het leveren van kwaliteit is tegenwoordig niet genoeg. 

Je moet, vind ik, ook in staat zijn ‘juridische handjes’ te leveren en 

kunnen meedenken als ondernemer.”

Piet-Hein heeft volgens eigen zeggen een ‘neusje’ voor kansen. 

Hij houdt zich daarom, als founding father voor een groot deel van 

zijn tijd bezig met marketing & sales en met het onderzoeken en 

ontwikkelen van nieuwe soorten dienstverlening. Wel vindt hij het 

essentieel om feeling met het vak van advocaat te houden: “Ik stuur 

nog steeds de IE-sectie van ongeveer vijf advocaten aan en schrijf 

nog steeds mijn uren. Naast het feit dat ik dat gewoon leuk vind, is 

het noodzakelijk goed contact te houden met het vak van advocaat. 

Ook dat is nodig om goed te weten wat er bij je cliënten leeft. En 

bij ons personeel natuurlijk.”

Ook voor wat betreft personeelsbeleid blijkt Certa Legal vooruitstre-

vend te zijn. Piet-Hein: “Ons kantoor wordt binnenkort ingrijpend 

verbouwd. Het wordt zelfs een beetje ‘hippig’ en we gaan ons 

personeel in de gelegenheid stellen mee te doen aan het ‘nieuwe 

werken’. We krijgen digitale dossiers en ons personeel krijgt een 

app-je waarmee ze via hun telefoon ook thuis tijd kunnen schrij-

ven. Verder krijgen we kantoortuinen, waarbij zelfs is gedacht aan 

geluiddempingselementen aan muren en plafonds. Zo zitten we 

straks gezamenlijk eigenlijk op één grote kamer. Dat is gezelliger, 

maar je kunt ook beter zien waarmee je collega’s bezig zijn. Zo kun 

je van elkaar blijven leren.”

Mr. A.S. Reijnders-Sluis

Dit jaar bestaat het Bureau van de Amsterdamse 

Orde van Advocaten 25 jaar. Agaath Reijnders-

Sluis werd onlangs door haar collega’s binnen het 

Bureau in het zonnetje gezet vanwege haar zilve-

ren jubileum. Wat heeft het Bureau in 25 jaar tijd 

zoal meegemaakt? Welke veranderingen kunnen 

wij op korte termijn verwachten? Wij vroegen het 

aan Agaath Reijnders-Sluis. 

Door: Flip van Huizen en Ehsan Shirzadi

Het begon voorzichtig in het ‘Peper- & Zoutstel’1 aan de Wetering-

schans. Inmiddels is het 25 jaar later en zit het Bureau hemelsbreed 

slechts 400 meter verder. Voordat het Bureau echter in het prach-

tige pand aan de Paulus Potterstraat neerstreek heeft het enkele 

omzwervingen moeten doorstaan. 

In september 1987 werd Agaath Reijnders-Sluis door de toenmalige 

deken gebeld. Hij verzocht haar vriendelijk om na te denken over 
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stoppen als praktiserend advocaat en in dienst van het Bureau te 

treden als de eerste adjunct-secretaris in loondienst. Mede door de 

groei van het aantal advocaten (op dat moment 1000) werden de 

werkzaamheden voor de Raad van Toezicht namelijk te zwaar. Van 

de nood werd een deugd gemaakt en het Bureau moest toch worden 

geprofessionaliseerd. 

Flexplek
Aangezien Agaath Reijnders-Sluis naar eigen zeggen te praktisch 

was ingesteld voor een advocaat (ze vond sommige procedures in 

de advocatuur wel erg lang duren) nam zij het aanbod en de daarbij 

behorende uitdaging met beide handen aan. De werkzaamheden, 

die in het begin voornamelijk bestonden uit het voorbereiden van 

de beëdigingen, werden uitgevoerd vanuit de eerste ‘fl explek’ in 

Amsterdam: de toenmalige penningmeester werkzaam bij Houthoff 

had op zijn kantoor een kamer beschikbaar die Reijnders-Sluis voor 

afspraken kon gebruiken. 

Het bleek slechts een tijdelijke oplossing. In plaats van een ‘fl explek’ 

moest er toch een vast bureau komen. Hoewel de rechtbank in het 

verleden niet positief had gereageerd, trok Agaath Reijnders-Sluis 

haar stoute schoenen aan en stapte, in de hoop dat inmiddels ie-
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mand anders aan de touwtjes trok, naar de 

rechtbank met het verzoek of het toch echt 

niet mogelijk was om het Bureau te vestigen 

in de rechtbank die destijds nog aan de Prin-

sengracht was gevestigd. Het bleek geen 

ijdele hoop en ze kwam zelfs als geroepen. 

In de rechtbank werd namelijk gebakkeleid 

wie van de rechters in het portiershuisje 

mocht. Uiteindelijk kwam er dus geen 

enkele rechter in het portiershuisje, maar 

werd daar het Bureau gevestigd. Dat het 

Bureau inmiddels bij het meubilair van de 

rechtbank hoorde, bleek wel toen de recht-

bank naar de Parnassusweg verhuisde. Het 

Bureau verhuisde namelijk netjes mee en 

kreeg de ruimte naast de advocatenkamer 

toebedeeld.

Groei
In de tussentijd was het aantal advocaten 

in de Amsterdamse Balie gestaag gegroeid 

middag bereikbaar is. Mede om het Bureau 

voldoende gevoel te laten houden met de 

praktijk zijn alle bij het Bureau werkzame 

juristen ook advocaat gebleven. 

Bezoek
Een belangrijk speerpunt voor de nabije 

toekomst is het voornemen van de Raad 

van Toezicht om alle advocatenkantoren 

die de Amsterdamse Balie rijk is (nu meer 

dan 900) te bezoeken. De bezoeken zullen 

afgelegd worden door een lid van de Raad 

van Toezicht met ondersteuning van een 

stafmedewerker van het Bureau. Het bezoek 

is tweeledig: aan de ene kant is het de be-

doeling om de gang van zaken binnen het 

kantoor door te nemen om zo bij te dragen 

aan de bewustheid van de advocaten dat zij 

de belangen van hun cliënten naar behoren 

moeten behartigen en daarnaast biedt een 

kantoorbezoek een goede gelegenheid om 

informatie uit te wisselen. De Raad van Toe-

zicht kan het hoe en wat van de voorschrif-

ten toelichten en advocaten kunnen hun 

zorgen en verwachtingen delen. Zo zal naar 

verwachting binnen de Amsterdamse Balie 

de belangstelling voor intervisie groeien. Op 

het Bureau wordt op dit moment nagedacht 

over de wijze waarop het Bureau en de Raad 

van Toezicht intervisie kunnen ondersteu-

nen en stimuleren. 

Bescheiden
Het vieren van het jubileumjaar heeft inmid-

dels in een bescheiden omvang plaatsgevon-

den op 15 januari van dit jaar. Een beschei-

denheid die kenmerkend lijkt te zijn voor 

het Bureau. Het ABB feliciteert het Bureau 

in het algemeen en Agaath Reijnders-Sluijs 

in het bijzonder, van harte met het 25-jarig 

bestaan van het Bureau.

1 Het betreft twee naast elkaar gelegen vrijwel identieke 

gebouwen aan de Weteringschans, die in de volks-

mond het ‘Peper- en Zoutstel’ worden genoemd.

en kon het Bureau niet bij deze groei ach-

terblijven. Door de toename van het aantal 

medewerkers groeide het Bureau en barstte 

zowat uit zijn voegen aan de Parnassusweg. 

Uiteindelijk kwam het Bureau via de Tessel-

schadestraat terecht bij zijn huidige onder-

komen. Inmiddels werken er 20 mensen bij 

het Bureau. De taken die deze medewerkers 

uitvoeren blijken een veelvoud van die in 

1988. Een van de medewerkers is voltijd be-

zig met het verwerken van beëdigingrekes-

ten. Daarnaast moet onder andere gedacht 

worden aan klachtbehandeling, inning van 

de hoofdelijke omslag, het organiseren van 

cursussen en wellicht als belangrijkste taak 

het fungeren als vraagbaak voor advocaat 

en rechtzoekende. Een vraagbaak die tot 

op heden alleen open is van 9.00 uur tot 

12.00 uur. Op korte termijn zal echter 

een receptioniste worden aangenomen, 

die ervoor zorgt dat het Bureau ook in de 
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