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LINK Advocaten

Ook in de familierechtpraktijk wordt fl ink geïnves-

teerd in innovatie en wordt aansluiting gezocht 

bij de huidige technologische mogelijkheden. Dit 

blijkt in ieder geval wel als wij de drie enthousi-

aste advocaten van LINK Advocaten ontmoeten. 

LINK Advocaten heeft in Amsterdam een mooi 

pand ten oosten van het centraal station gevon-

den, waar zij op een innovatieve manier hun 

 cliënten bedienen. Daarnaast zijn zij ook geves-

tigd in Amersfoort. Op welke wijze doet LINK 

Advocaten het anders dan anders? En wat maakt 

LINK Advocaten 2.0?

Door: Tessa Bakker & Benjamin Bijl 

In 2012 vatten de toenmalige collega’s Alexandra Morot, Chantal 

van Baalen-van IJzendoorn en Alexander Leuftink het plan op voor 

zichzelf te beginnen. Zij waren op dat moment al jarenlang werk-

zaam in de familierechtpraktijk bij een groot familierechtkantoor en 

waren de medewerkers met de meeste ervaring. Ze hadden diverse 

postacademische specialisatieopleidingen gevolgd en waren toe aan 

een nieuwe stap. Tijdens een wandeling in de lunchpauze is de 

naam voor hun eigen kantoor verzonnen: LINK Advocaten. LINK 

als in ‘de verbinding maken’ en “de connectie maken” en niet in de 

zin van ‘linke advocaten waar je voor moet oppassen’. Na heel wat 

gesprekken hebben de drie besloten de stap te wagen en hebben zij 

zich gevestigd in het pand aan de De Ruyterkade 112. 

Het was naar eigen zeggen best even wennen en soms missen ze 

het sociale aspect dat een groter aantal collega’s met zich brengt. 

Het is natuurlijk ook lastiger een degelijke vrijdagmiddag borrel op 

te zetten wanneer je met z’n drieën twee vestigingen bemant. Daar 

tegenover staan de voordelen van een betere work-life balance en 

het snel kunnen schakelen. Tijdens kantooruren zien de drie elkaar 

niet veel, maar ze vangen dit gemis op door ieder half jaar een bui-

tenlanduitje te organiseren om intensief met elkaar samen te zijn.

LINK Advocaten houdt zich voornamelijk bezig met de complexere 

echtscheidingen en mediation, waarmee ze zich onderscheiden 

van echtscheidingsmakelaars. Door een duidelijke focus op een 

internationale familierechtpraktijk – zo staan ze dikwijls expats 

bij – onderscheiden zij zich ook van de traditionele familierecht-

praktijk. De website van LINK is dan ook in drie talen beschikbaar 

en de dienstverlening kan zowel in het Nederlands, Duits, het 

Frans en/of in het Engels plaatsvinden. Deze aanpak blijkt goed 

te werken: de (zeker buitenlandse) cliënten weten hun weg naar 

LINK goed te vinden.

Om deze internationale focus te ondersteunen biedt LINK Advoca-

ten scheidingsmediation via de nieuwe media, een volgend onder-

scheidend punt. Dit betekent dat het mogelijk is om bijvoorbeeld 

te scheiden terwijl één van de partners in het buitenland verblijft. 

De mediation vindt dan via Skype plaats. In het begin was het wat 

vreemd dat de andere partij (of beide partijen) ‘op tafel staat’, maar 

de advocaten van LINK merken in de praktijk weinig verschil met 

de ‘normale’ echtscheidingsmediation. Ook de sfeer en de emoties 

zijn – ondanks de verbinding op afstand – goed merkbaar en kunnen 

soms dan ook hoog oplopen. Inmiddels hebben diverse stellen via 

Skype mediation hun echtscheiding geregeld. Volgens Alexander 

Leuftink, de IT man van kantoor, heeft de nieuwe media de toe-

komst. Een Skype verbinding brengt namelijk niet alleen gemak 

ABB_december_2014.indd   10 17-12-2014   11:53:26



11December 2014 11

The Founders 2.0

Advertentie

met zich voor cliënten in het buitenland, ook Nederlandse cliënten 

hoeven hun deur niet meer uit voor de zoveelste meeting met hun 

ex-partner, diens advocaat en natuurlijk hun eigen LINK advocaat. 

De nieuwe media zijn diep geïntegreerd in de praktijk van LINK. 

Zelfs tijdschrijven gaat via een handige ‘tijdschrijf-app’ waardoor 

er minder tijd verloren gaat. De app ‘vraagt’ na elk telefoongesprek 

of e-mail of er tijd moet worden geschreven en ‘linkt’ dit aan het 

bijbehorende dossier. Zo is later ook voor cliënten gemakkelijk 

terug te zien hoeveel tijd er aan bepaalde handelingen is besteed 

en vooral hoeveel er voor wordt gerekend. Dit draagt meteen bij aan 

het punt waar LINK zich naar eigen zeggen echt onderscheidt van 

andere kantoren: het aanbieden van transparante dienstverlening.

Daarnaast biedt Link Advocaten – als één van de weinige familie-

rechtkantoren – de mogelijkheid voor overlegscheidingen, het uit 

Amerika afkomstige ‘collaborative divorce’. Collaborative divorce 

bestaat in Nederland nu ongeveer vier jaar en Alexandra en Chan-

tal hebben de specialisatieopleiding gevolgd. Bij een collaborative 

divorce wordt door partijen een samenwerkingsovereenkomst 

getekend waarbij zij zich verplichten volledige openheid van zaken 

te geven. Beide partijen worden bijgestaan door een eigen advocaat 

en er wordt een coach ingeschakeld om het proces te begeleiden. Er 

wordt in ieder geval afgesproken niet te gaan procederen. Indien de 

collaborative divorce klapt, moeten allebei de partners een nieuwe 

advocaat zoeken die hen eventueel in een gerechtelijke procedure 

kan bijstaan. Dit is dus nogal een commitment. De advocaten 

van LINK vinden het een prettige manier van werken, waarbij 

gezamenlijk naar een optimale regeling voor alle partijen wordt 

gezocht. Nadeel is dat deze vorm van scheiden duur is doordat er 

veel partijen bij betrokken zijn, waardoor het in Nederland nog 

niet erg populair is.

De praktijk van LINK groeit en bloeit en hoewel ze pas twee jaar bezig 

zijn, wordt er druk gewerkt aan uitbreiding. Op dit moment denkt 

LINK Advocaten na over uitbreiding op medewerker en/of partner-

niveau. Geen stagiaires dus en de reden daarvoor is opvallend: het is 

namelijk niet in het belang van de stagiaire zelf slechts een beperkte 

ontwikkeling te genieten in de familierechtpraktijk. Dat is natuurlijk 

een nobele gedachte, maar na een bezoekje aan LINK hebben we 

geleerd dat ook achter een (internationale) familierechtpraktijk meer 

dan genoeg juridische veelzijdigheid schuil gaat.

Een greep uit ons cursusaanbod, voorjaar 2015

VSO-cursussen PAO-cursussen

Associatierecht EEG-Turkije in Nederland 5 PO
9 april Utrecht

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden 4 PO
1 mei of 18 mei Amsterdam

Aansprakelijkheid in de financiële sector - recente ontwikkelingen 12 VSO/PO
21 en 28 mei Amsterdam

«JOR» Actueel Ondernemingsrecht 4 PO
3 juni Amsterdam

Otc-derivaten 1: producten en ISDA-documentatie 3 PO
16 juni Amsterdam

Otc-derivaten 2: regulering op grond van de EMIR, 
documentatie-eisen en clearingdocumentatie 3 PO
23 juni Amsterdam

Getuigenverhoor en confrontatie 6 PO
24 of 25 juni Amersfoort 

Beslag- en executierecht 14 VSO/PO 
5 en 6 februari Zeist

Burgerlijk procesrecht 14 VSO/PO 
12 en 13 februari Den Dolder

Contracten maken en beoordelen deel 1 18* VSO/PO 
5 en 6 maart Den Dolder
 
Contracten maken en beoordelen deel 2 * waarvan 6 voor deel 2 
11 juni Zeist

Financiering en zekerheden 14 VSO/PO 
9 en 10 maart Wolfheze

Professioneel onderhandelen voor advocaat-stagiaires 13 VSO/PO 
12 en 13 maart Den Dolder
 
Personen- en familierecht 13 VSO/PO 
16 en 17 maart Wolfheze

Vennootschapsrecht basis: transacties 14 VSO/PO 
26 en 27 maart Zeist

Aansprakelijkheid en schadevergoeding 11 VSO/PO  
9 en 23 april Utrecht
 
Huurrecht 11 VSO/PO 
9 en 23 april Utrecht

Insolventierecht basis 13 VSO/PO 
13 en 14 april Wolfheze

Geheime opsporing 13 VSO/PO 
16 en 17 april Wolfheze
 
Vastgoed                                                                                                               13 VSO/PO 
12 en 13 mei                                                                                                           Den Dolder
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