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Ik hoor advocaten nogal eens zeggen dat ze op feestjes 
liever niet meer vertellen welk vak ze uitoefenen. Want dan 
resteert vaak maar één weg: in de verdediging schieten.
 ‘Ja, als het nodig is verdedig ik een verdachte van ver-
krachting of terrorisme.’ (...) ‘Ja, ik zal proberen hem vrij 
te krijgen als er ernstige fouten zijn gemaakt in het opspo-
ringsonderzoek.’ (...) ‘Nee, dat is de prijs die moet worden betaald om 
ervoor te zorgen dat het proces volgens de afgesproken regels verloopt.’
 Die discussies kunnen hoog oplopen, zeker als kort tevoren een ge-
ruchtmakende zaak de pers heeft gehaald. Je moet er maar zin in heb-
ben, op zo’n feestje.
 Daarentegen: de maatschappelijke verontwaardiging over de 
Schiedammer Parkmoord is groot. Die zaak toont ook voor de andere 
feestgangers ontegenzeggelijk aan dat er wel degelijk ernstige fouten 
kunnen worden gemaakt in de opsporing en vervolging. Het zal je maar 
gebeuren, ettelijke jaren in een cel zitten voor een misdaad die je niet 
hebt gepleegd. Mogelijk vergelijkbare zaken hebben zich inmiddels 
aangediend.
 Wat intussen blijft irriteren, is dat de maatschappelijke discussie over 
ons vak zo eenzijdig wordt gevoerd in termen van het strafrecht. Het 
imago van de advocatuur is voor een belangrijk deel het imago van de 
strafrechtadvocatuur.

Ook andere vrij-beroepsbeoefenaars hebben te kampen met ‘beeldvor-
ming’. De accountants hebben Enron en Ahold, en notarissen zijn onno-
dige papierschuivers die slapend rijk worden. Deze laatste beroepsgroep 
poogt wat aan het imago te doen. Onlangs is een nieuwe tv-campagne 
van start gegaan. ‘Betrouwbare afspraken, de notaris durft er een eed op 
te doen,’ luidt de slotzin van het spotje.
 De notarissen hebben al sinds begin jaren negentig een apart potje 
voor publiciteitscampagnes. De huidige tv-campagne, enkel te zien op 
de publieke zenders, kost alles bij elkaar ongeveer een half miljoen euro. 
Uiteraard is er een nulmeting gedaan, en wordt na verloop van tijd ge-
evalueerd wat het effect van de campagne is geweest.

Is het weggegooid geld, of zou een dergelijke imagocampagne voor de 
advocatuur een nuttige investering in de toekomst zijn? Het lijkt een 
risico: er hoeft zich maar weer één incident met een advocaat voor te 
doen en de investering gaat in rook op. Vertrouwen komt immers te voet 
en gaat te paard. Of niet?
 Ik wil graag weten hoe u hierover denkt. Laat u de proefballon zwe-
ven, of prikt u hem lek? Reageer op vandedekenAadvocatenorde.nl. 
Over de uitkomst wordt gecorrespondeerd.
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Transactiejurist
Als transactiejurist werk je in dealteams 
nauw samen met de commerciële afdelingen.
Je werkterrein omvat:
• gesyndiceerde (cross-border-)transacties op

het gebied van structured en corporate
finance en restructuring;

• het doeltreffend adviseren en onderhandelen
over deze complexe financieringen;

• het aansturen van externe adviseurs.

De eisen
Als beginnend transactiejurist is minimaal
twee jaar juridische ervaring op dit werkterrein
vereist; als ervaren transactiejurist minimaal
vier. Daarnaast:
• heb je een goede beheersing van de Engelse

taal in woord en geschrift;
• ben je vakkundig, flexibel, stressbestendig en

bezit je een 'hands-on' mentaliteit;
• ben je een echte teamspeler met zowel een

klant- als servicegerichte instelling.

(Staf)jurist
Als pragmatisch ingestelde (staf)jurist zorg 
je voor het bijhouden en signaleren van rele-
vante wetgeving, jurisprudentie en literatuur
op het gebied van bank-, vennootschaps- en
faillissementsrecht. Daarnaast:
• vervul je een spilfunctie bij het bepalen van

het juridische beleid;
• houd je standaarddocumentatie up-to-date;
• ben je verantwoordelijk voor het mede 

ontwikkelen van nieuwe producten;
• verzorg je interne en externe opleidingen.

De eisen
Als (staf)jurist heb je minimaal vier jaar ervaring
binnen één of meer vakgebieden. Daarnaast:
• ben je vakkundig, flexibel, stressbestendig en

bezit je een 'hands-on' mentaliteit;
• ben je een echte teamspeler met zowel een

klant- als servicegerichte instelling.

Waar ga je werken?
Je komt te werken op de afdeling Wholesale
Banking Legal, locatie Amsterdam, die wegens
uitbreiding op zoek is naar nieuwe collega’s.
De afdeling is onderdeel van de ING-business-
line Wholesale Banking, die wereldwijd 
bankdiensten voor de zakelijke markt verzorgt.
Op de afdeling werken ongeveer 35 juristen,
verdeeld in vier teams.

Wat bieden wij? 
Wij bieden je een boeiende fulltime functie
voor onbepaalde tijd in een open organisatie
waar persoonlijke ontwikkeling vooropstaat.
ING biedt volop mogelijkheden. Want werken
bij ING betekent werken in een uitdagende en
veelzijdige omgeving, met de meeste kans op
afwisselend werk. Bovendien kun je rekenen
op uitstekende secundaire arbeidsvoor-
waarden, zoals:
• een 36- of 40-urige werkweek;
• royale opleidingsbudgetten;
• winstdeling;
• een dertiende maand;
• personeelskortingen op hypotheken en 

verzekeringen.

Belangstelling?
Solliciteren kan via www.ing.nl/werken, waar 
je ook meer informatie vindt over werken 
bij ING. Neem voor meer informatie over 
de functie van transactiejurist contact op met
Arnold Brakel, manager Team Transactions,
(020) 652 37 29. Wil je meer weten over de
functie van (staf)jurist, bel dan Mieke Dudok
van Heel, manager Team Product Development
& Policies, (020) 652 32 56. Voor inlichtingen
over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij
Mike Maassen, recruiter, (020) 563 95 61.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

ING is een internationaal opererende financi le 

instelling. Wereldwijd zijn zo n 115.000 medewerkers

actief op het gebied van bankieren, verzekeren en

vermogensbeheer. 33.000 van hen werken in Nederland

bij bekende merken als Nationale-Nederlanden, 

de Postbank, de ING Bank en RVS. De veelzijdigheid van

ING staat garant voor een grote diversiteit aan mensen,

functies en loopbaanmogelijkheden. Maar hoe veelzijdig

ING ook is, alle medewerkers hebben wel een aantal

eigenschappen gemeen: ze zijn proactief, klantgericht,

oprecht en open. Spreekt dit jou aan? 

Ontdek dan je mogelijkheden bij ING.
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