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- Werken 

staan ze juridisch bij als hun onderneming 
in de lift zit, maar ook als het tegenzit. 
Onze collega’s van ondernemingsrecht, 
waaronder financiering en zekerheden en 
insolventierecht, verlenen dan advies en 
bijstand bij reorganisaties, schuldsaneringen, 
bancaire kwesties en faillissementen.’

als we corona even Buiten Beschouwing 
laten, welke trends en ontwikkelingen in 
de Bouw en het vastgoed drukken dan de 
laatste jaren een steeds groter stemPel oP 
jullie juridische dienstverlening? 
Kloots: ‘Duurzaamheid, circulariteit, 
flexibiliteit in vastgoedconcepten en ICT.’
Brinkman: ‘Onze toegevoegde waarde zit ‘m 
ook in dat soort complexe, hoogjuridische 
dienstverlening, want het standaardwerk is 
op internet te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld 
niet voor huurcontracten die voortvloeien uit 
een flexibel kantoorconcept.’

Kloots: ‘Het toenemende gebruik 
van circulaire bouwmaterialen, heeft 
grote invloed op de wijze waarop de 

‘ concreet, oPlossingsgericht, 
in BegrijPelijke taal en Zonder 
juridische oPsmuk, dat Zijn Zeker 
ook eigenschaPPen van Poelmann 
van den Broek’

projectontwikkeling en bouw financieel 
en juridisch worden onderbouwd. De 
eindgebruiker van nu is op zoek naar een 
gezond en duurzaam gebouw, maar wil niet 
meer per sé eigenaar zijn van de circulaire 
materialen waaruit het is opgetrokken 
en heeft daar ook niet altijd de financiële 
middelen voor. Daarvoor bedenken we 
juridische constructies.’

Brinkman: ‘Omdat we zo goed thuis zijn 
in de bedrijfstakken waarin onze klanten 
opereren, kunnen we nieuwe ontwikkelingen 
direct vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Naar de bedrijfsvoering. Concreet, 
oplossingsgericht, in begrijpelijke taal en 
zonder juridische opsmuk, dat zijn zeker 
ook eigenschappen van Poelmann van den 
Broek, zodat onze klanten zo snel mogelijk 
weer verder kunnen met hun business.’

Brinkman: ‘Laatst kreeg ik een app van 
een ondernemer: ‘Superbedankt, zonder 
jullie was het nooit gelukt’. Dat soort 
reacties, daar doe ik het voor, en ik weet 
zeker dat dat voor al mijn collega’s geldt.’ ■

jeroen
brinKMan 

PaSSie voor:

Sport, passief en 

actief, en dan met 

name voetbal en 

wielrennen. Ik 

heb een paar keer 

meegedaan aan het 

EK- en WK-voetbal 

voor advocaten.

Mijn verborgen 

talent:

Ik ben rechtvaardig, 

belangstellend en 

oprecht.

Mijn inSPiratiebron:

Johan Cruijff, 

dankzij uitspraken 

als ‘elk nadeel 

heeft zijn voordeel’. 

Dat sluit goed aan 

bij mijn positieve 

levenshouding.

leuKSte Stad:

Valencia. Prachtige 

stad, aardige 

mensen.

leuKSte terraS in 

nijMegen:

Ergens op de Grote 

Markt. Maar dan 

moet je wel zorgen 

dat je de goede 

kant opkijkt.




