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Wat behelst je dagelijkse werk precies?
Ik houd de politiek in de gaten en zorg dat de Orde op de hoogte is 
van wat er reilt en zeilt in Den Haag. Andersom informeren we Kamer-
leden over de mogelijke gevolgen van bepaalde wetswijzigingen of 
-voorstellen voor advocaten en rechtzoekenden. Dat ik werkervaring in 
de Kamer heb, is daarbij een groot voordeel. Ik ken de processen maar 
weet ook hoe het politieke spel gespeeld wordt. 

Waar komt die interesse in politiek vandaan?
Die is begonnen in mijn studententijd. De opkomst van en de moord 
op Pim Fortuyn, met alle gevolgen van dien hebben toen diepe indruk 
op me gemaakt. Die interesse is verder aangewakkerd door mijn stage 
in de Tweede Kamer. Opeens ontmoette ik Kamerleden, ministers en 
staatssecretarissen. Daarna kon ik aan de slag gaan als persoonlijk 

medewerker van VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg (een dossiervreter 
pur sang). Zij heeft op mij grote invloed gehad en het politieke virus 
verder doen aanwakkeren. 

Je bent jurist en werkt nu bij de Orde. Heb je nooit een 
carrière als advocaat overwogen?
Eerlijk gezegd niet nee. Ik heb wel stage bij een advocatenkantoor 
gelopen en via mijn bestuursfunctie van een studievereniging veel 
kantoren van binnen gezien, maar voor mij is het politieke spel nog 
boeiender. Daarnaast merk ik wel dat het jurist zijn voor mijn werk zo 
zijn voordelen heeft: ik heb goed leren argumenteren, zowel in woord 
als in schrift. Daarnaast heb ik gemerkt dat ik als jurist woorden niet 
klakkeloos aanneem en kritisch blijf. 

M et je bul (bijna) op zak 
kun je het gevoel heb-
ben dat de wereld aan 

je voeten ligt. Maar waar afstuderen 
vroeger wellicht aanleiding gaf op 
je lauweren te rusten en je rustig op 
de volgende stap te bezinnen, is het 
nu een wake-upcall. We zitten in het 
zesde jaar van de financiële crisis en 
dat de concurrentie op de arbeids-
markt moordend is, weten (toekom-
stige) oud-studenten maar al te goed. 
En door de steeds verdergaande 
globalisering is dat voor young 
professionals in de eerste jaren van 
hun loopbaan niet anders. Kortom, 
reden genoeg om meteen een goede 
follow-up te geven aan je rechten-
studie.  Kiezen voor een carrière als 
advocaat is een perfecte stap in dat 

proces. Je begint dan namelijk met 
het volgen van de onlangs geheel 
vernieuwde Beroepsopleiding Advo-
caten. De nadruk in deze driejarige 
opleiding ligt op het aanleren van 
vaardigheden die direct toepasbaar 
zijn in de praktijk. Ook nieuw is dat 
je als advocaat-stagiaire zelf casussen 
kunt aandragen die vervolgens klas-
sikaal behandeld worden. Zo wordt 
je werk in de opleiding geïntegreerd 
waardoor je meer inzicht krijgt in je 
eigen handelen en dat van je oplei-
dingsgenoten. En om je kompas in 
deze roerige tijden op scherp te hou-
den, is er veel aandacht voor ethiek. 
Afgezien van de gedegen opleiding 
is er nog een goede reden om voor 
de advocatuur te kiezen. Het is één 
van de mooiste beroepen ter wereld. 

Want of je nou Somalische asielzoe-
kers bijstaat, internationale deals 
helpt beklinken op de Zuidas of op-
komt voor verdachten: mensen ver-
trouwen je, omdat je hun advocaat 
bent. Je bent hun laatste strohalm, 
de alwetende vraagbaak en rots in de 
branding. Wat jij doet, doet er toe. 
Jouw kennis is hun kracht. 
 Daarom houdt het vergaren van 
kennis ook na het afronden van de 
beroepsopleiding niet op. Omdat 
de wereld altijd in beweging is, zijn 
advocaten het aan de samenleving 
verplicht om door te blijven leren. En 
dat is niet alleen goed voor iedereen 
die ooit een advocaat nodig heeft, 
maar ook voor de (bijna-)afgestu-
deerde jurist die weet dat stilstand 
achteruitgang betekent.

Een snelle blik achter de schermen bij de landelijke  
beroepsorganisatie voor advocaten.

Kennis is kracht

Walter Hendriksen,  
landelijk deken  
Nederlandse Orde  
van Advocaten
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Ordemedewerker stelt zich voor

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich 

niet alleen hard voor een goede advocatuur. 

De organisatie bemoeit zich ook actief met alle 

wetsvoorstellen die de advocatuur raken. Een 

belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor  

Jaap-Jelle Vollaard, beleidsmedewerker bij de Orde.

Mark Maathuis


