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Werken -

in ‘uitzonderlijke omstandigheden’ van de 
voorwaarden kan worden afgeweken, zit er nu 
ook al vaak in of anders biedt de wet daarvoor 
bepaalde instrumenten. Dat zal ondernemers 
ook in de toekomst bij een pandemie, zoals 
corona, voldoende bescherming kunnen 
bieden tegen onredelijke contractpartners. 
Een aanscherping van die clausules is wel te 
verwachten. 

Ook praktisch gezien is het natuurlijk de 
vraag hoe de anderhalve-metersamenleving 
doorwerkt in bijvoorbeeld de vraag naar 
kantoren en de inrichting daarvan. Ook het 
thuiswerken zal veel meer gebeuren dan 
voorheen het geval was.’

Kloots : ‘Als laat-cyclische sector, zal de 
bouw pas op termijn de gevolgen voelen. 
Zeker het eerste half jaar, misschien wel 
langer, is er nog werk genoeg, omdat de 
orderportefeuille goed gevuld is. Alleen hoor 
ik aan alle kanten dat er nauwelijks nieuwe 
projecten bijkomen. De verwachting is dat 
de bouwkosten na een jarenlange stijging 
weer gaan dalen, door de combinatie van 

een verminderde vraag en een gelijkblijvend 
aanbod. Dat biedt investeerders ook weer 
kansen. De bouweconomie zal een knauw 
krijgen, maar dat neemt niet weg dat er 
bijvoorbeeld een enorme woningbouwopgave 
is die wellicht een bijdrage kan leveren aan 
een versneld herstel.’

Brinkman: ‘Een breed georiënteerd 
kantoor als Poelmann van den Broek is in 
zekere zin conjunctuurongevoelig. Naast 
‘bouw en vastgoed’ zijn ook ‘productie en 
tech’ en ‘retail’ belangrijke branches voor 
ons. Wat we doen als ‘advocaten voor 
ondernemers’ is maatwerk. De juridische 
adviezen en bijstand die we leveren, uiteraard 
bij een geschil tot in de rechtszaal aan toe, 
baseren we op onze kennis van de branche en 
het bedrijf van onze klanten. Iedere advocaat 
wordt daarbij ondersteund door een team van 
specialisten, op gebieden als arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht, intellectuele eigendom, 
ICT- en privacyrecht.’

Kloots: ‘Met vrijwel al onze klanten 
hebben we een duurzame relatie. We 

Stefan
KlootS 

PaSSie voor:

Mijn gezin, werk 

en voetbal in het 

algemeen en Ajax 

in het bijzonder.

Mijn verborgen 

talent:

Creativiteit. Dat 

uit zich in outside 

the box denken 

in het werk, maar 

ook bijvoorbeeld 

in flauwe 

woordgrappen. 

En ik verzorg 

ieder jaar een 

cabaretprogramma 

voor en over 

collega’s.

Mijn inSPiratiebron:

Inspiratie is een 

groot woord, maar 

voorbeelden zijn 

Wil van den Broek, 

de oprichter van 

ons kantoor, en 

Henk Verschuur, 

mede-teamleider 

van het team Bouw. 

Mijn enthousiasme 

voor het vak heb ik 

van hen.

leuKSte Stad:

Parijs. Mijn vrouw 

heeft daar een jaar 

gewoond tijdens 

haar studie. Sinds 

we elkaar kennen, 

zijn we er samen 

vaak geweest.

leuKSte terraS in 

nijMegen:

Het terras van 

bierbrouwerij De 

Hemel. Of van café 

Faber, vlakbij ons 

kantoor.

‘ de juridiSche adviezen en bijStand 
die we leveren, baSeren we oP 
onze KenniS van de branche en het 
bedrijf van onze Klanten’




