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Beter werk

De meest gevraagde 

 juridische specialismen 

van de laatste maand zijn:
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CREATIVITEIT
door Caroline Bun

netwerk en belt een bevriende koerier 
die bereid is deze spoedklus tussendoor 
te doen. 
In het restaurant hangt een warme ont-
spannen en losse sfeer. Er klinken 
speelse klanken en bij binnenkomst 
voelen we de uitnodiging om ons voor 
een rustig moment in dit restaurant te 
nestelen. Met aandacht bekijken we de 
goed uitziende menukaart die wordt 
aangereikt door de goedlachse bedie-
ning. Iedereen heeft er zichtbaar ple-
zier in om onderdeel uit te maken van 
deze fijne ambiance. In alle vrijheid kiezen we uit waar we zin in 
hebben, en zonder enkele moeite betalen we op het eind de re-
kening. We geven een oprecht compliment aan de bediening en 

de keuken en stappen opgela-
den, met een positief gevoel 
naar buiten. 
Wat betekent dit? Alles wat we 
doen of laten is van invloed op de 
ander en onze omgeving. We 
hebben een vrije wil én we staan 

niet los van de ander. Alle reden dus om elkaar de ruimte te ge-
ven en te bekrachtigen zodat het beste in de ander en onszelf bo-
venkomt. Zo ontstaat een nieuwe sfeer die ruimte biedt voor crea-
tiviteit, samenwerking, nieuwe initiatieven, synergie en kunnen tot 
dan toe bestaande grenzen worden doorbroken. Zo eenvoudig is 
het, direct binnen handbereik.

T
erwijl ik in zat te wachten in hal van een van de Zuidas-kanto-
ren was ik getuige van een beschamend tafereel. Een advocaat 

gaf de receptioniste op luide toon te kennen dat het schandalig 
was dat haar document niet per direct door een koerier kon wor-
den bezorgd. Er zal wel een fatale termijn hebben gespeeld, want 
er werd veel stampij gemaakt. De receptioniste diende als ‘stress-
bal’. Zij onderging de verbale agressie met een bewonderens-
waardige rust. Ze was zelfs nog in staat de tussendoor komende 
telefoontjes op een passende manier te beantwoorden. 
Hoe het is afgelopen is mij niet bekend. De bevriende advocate op 
wie ik wachtte arriveerde en we streken neer in een van de res-
taurantjes in de directe omgeving. Daar hing een typische sfeer: 
afstandelijk, onnatuurlijk beleefd, en het personeel leek getraind 
om zo veel mogelijk te verdienen aan hun ‘gasten’. 
Op de terugweg naar huis merkte ik dat de ondervonden sfeer 
mij bezighield en ik er voor had te waken dat die een wissel op 
mijn gemoedsrust trok. Waar 
zat dat in? Hierop invoelend 
kwam ik er op uit dat het de ‘ik 
versus jij’ sfeer was. De sfeer 
van ‘ieder voor zich’ en ‘ik’ wil 
wat van ‘jou’ gedaan krijgen. 
Een sfeer die ik proefde in de 
hal, in het restaurant en ook ken vanuit mijn eigen ervaringen 
met de advocatuur. Misschien klinkt dit je overdreven in de 
oren en heb jij hier helemaal geen last van. Toch wil ik je graag 
even meenemen.
Ik draai de ‘camera‘ voor een moment terug en stel me voor hoe 
het ook had kunnen gaan. In de hal van het kantoor hoor ik de ad-
vocaat aan de receptioniste vragen of ze samen met haar wil kij-
ken welke mogelijkheden er zijn om het document zo gauw moge-
lijk op de bestemming te krijgen. De receptioniste voelt zich 
uitgenodigd en gezien en met plezier graaft ze in haar uitgebreide 

Alles wat we doen of laten is van invloed  

op de ander en onze omgeving

even in hetzelfde 
klassement. 
De vraag is in hoe-
verre de huidige ju-
risten die toe zijn aan 
een nieuwe uitdaging zich ook zouden kunnen 
onderscheiden, anders dan op het gebied van 
inhoud. Het antwoord dient te worden gezocht 
in persoonlijke eigenschappen als flexibiliteit, 
ondernemendheid, ambitie en de bereidheid 
om grenzen over te gaan, buiten je eigen stad 
of buiten Nederland. Wie bereid is om te in-
vesteren in zichzelf en enig risico durft te ne-
men zal merken dat de arbeidsmarkt onbe-
grensde mogelijkheden kent!”

Mr. Marije Bedaux is partner bij Voxius.

Marije Bedaux: “Zomer 2012. Vakantietijd 
voor vele juristen en tijd voor bezinning. Wel-
ke juristen zijn geliefd en kunnen makkelijk 
van baan veranderen?
Eigenlijk zien we weinig tot geen verandering 
in de top drie van de meest gevraagde speci-
alisaties van dit moment. Gouden medaille 
voor contractenrecht, zilveren plak voor ar-
beidsrecht en een bronzen plaats voor ICT. 
Zolang de huidige economische situatie niet 
veel verandert, zullen de grote overnames 
nog langer op zich laten wachten. Ook in de 
vastgoedwereld is het rustig.
Juristen zijn en blijven risicomijdend inge-
steld, ook ten aanzien van hun loopbaan. En 
in economisch onzekere tijden brengt dit 
mee dat er niet veel bewogen wordt. Geen 
verplaatsing, blijven (af)wachten en geen ri-
sico durven nemen zullen mede van invloed 
zijn op de niet veranderde top drie. De ge-
vraagde specialisaties blijven wellicht nog wel 

Nieuwe baan? Investeer in jezelf

Voormalig advocaat en bedrijfsjurist Caroline Bun is trainer en coach en 
samen met Lenet Leusink eigenaar van GroeiNU! (www.groeinu.com).

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Brunel, 

DPA Legal, Robert Walters, USG Juristen en Voxius.
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