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Charlottes wet

Waar cliënten
op wachten
Topadvocaten.nl stelt zich voor als nummer 1 online
platform voor het vinden van goede advocaten.
Verschilt het echt van andere websites?

H

et kan soms snel gaan: in het Advocatenblad van
maart was nog te lezen als les uit Amerika dat,
afgezet tegen sites als lawyer.com en bestattorneysonline.com, Nederlandse specialistische zoekmachines en advocaat-vergelijkingssites slechts een fractie van
de informatie bieden waar cliënten op zitten te wachten
of wat advocaten zouden kunnen vertellen. En nog geen
maand later wordt de site TopAdvocaten.nl gelanceerd, een
initiatief van Michiel van Straaten, voormalig advocaat en
hoofd juridische zaken.
De meest in het oog springende verschillen tussen
dit juridische zoekplatform voor het bedrijfsleven en de
(semi)overheid met al langer bestaande advocatuurlijke
zoeksites is de focus op de zakelijke markt en de selectie van kantoren. Bedrijven geven aan voor welk type
zaak ze een advocaat zoeken. Via filters als rechtsgebied,
bedrijfssector, specialisatie, locatie en omvang kunnen
ze vervolgens de resultaten verfijnen. Elk kantoor dat via
TopAdvocaten.nl gevonden wordt, heeft gegarandeerd specialisten in huis op zijn of haar rechtsgebied en biedt – ook
niet onbelangrijk – volledige transparantie over de tarieven, stelt de site.
De resultaten die uit een zoektocht rollen, geven vervolgens per kantoor de voor dat kantoor belangrijkste sectoren weer. Zo kunnen bezoekers direct zien dat de advocaat
om de hoek veel weet van IE-recht, maar dat men met een
specifieke vraag over bijvoorbeeld uitgeverijen toch beter
naar dat verder weg gelegen kantoor kan afreizen. Topadvocaten noemt zich ambitieus meteen maar het nummer
1 online platform voor bedrijven om advocaten te vinden.
Nu nog waarmaken.
Mark Maathuis

Charlotte Meindersma bereikt bloggend zo’n
zesduizend unieke bezoekers per maand. Het
geheim? Duidelijke taal.

M

et ijzeren discipline post jurist informatierecht
Meindersma op www.charlotteslaw.nl/blog lezenswaardige artikelen over haar vak. Dankzij haar uitgesproken mening en originele onderwerpkeuzes weten
potentiële klanten direct wat ze aan haar hebben. Drie
keer per week publiceren, leidt bovendien tot een hoge
ranking in de zoekresultaten van Google. De blog bezorgde haar in 2013 ook de eerste prijs in de categorie online in
de VIVA400, een lijst met vierhonderd jonge, inspirerende
vrouwen. Uit het juryrapport: ‘Jurist een droog beroep?
Nee hoor, Charlotte Meindersma probeert ingewikkelde
wet- en regelgeving toegankelijk te maken door erover te
bloggen en advies te geven in concrete en duidelijke taal.’
Erik Jan Bolsius

Filmische dwaling
Fictieve klokkenluidster in ‘Lucia de B’.

H

et feitelijke verhaal zou de makers van
‘Lucia de B’ voldoende stof moeten geven
voor de verfilming van een van de grootste gerechtelijke
dwalingen uit de Nederlandse geschiedenis; een verpleegster veroordeeld tot levenslang voor zevenvoudige moord
en drie pogingen daartoe, die slechts door het toedoen van
twee buitenstaanders vrijkomt.
In ‘Lucia de B’ gaan de ‘credits’ echter niet naar Metta
de Noo en Ton Derksen (de verpleeghuisarts en filosoof )
die aantoonden dat de bewijsvoering tegen Lucia niet
deugde. De fictieve personage van een jonge vrouwelijke
parketsecretaris met gewetenswroeging zorgt ervoor dat
alles goed komt. Alleen aan het eind van de film worden
de twee werkelijke klokkenluiders kort genoemd. Actrice
Ariane Schluter als Lucia maakt deze tekortkoming overigens meer dan goed.
Maarten Bakker

