
D R I E S T E D E N  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  O K T O B E R  2 0 1 7 15D R I E S T E D E N  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  O K T O B E R  2 0 1 714

BEDRIJFSPROFIEL

Tegelijkertijd wil hij juist ook af van het toch vaak traditionele 

beeld, zeg maar gerust het cliché van de advocaat. Inderdaad, het 

beeld van de advocaat als noodzakelijk kwaad, als de redder in nood 

als er problemen zijn. Als alleen maar de vechter, en een vaak nog 

(te) duur betaalde vechter ook, die voor de klant de strijd aangaat. 

Niet alleen brandjes blussen 
Alwin Dooijeweerd: “Natuurlijk, als het moet, dan nemen we 

ook die rol op ons. Maar waar wij veel meer naartoe willen, is 

de advocaat als sparring partner, als vertrouwenspersoon, als 

vraagbaak. Niet alleen om brandjes en branden te blussen, nee, 

juist om het ontstaan daarvan voor te zijn. Preventief dus, om 

geschillen te voorkomen. En om, mochten ze zich alsnog aan-

dienen, er optimaal op voorbereid te zijn.”

“Onze praktijk leert dat veel geschillen, veel rechtszaken wor-

den gewonnen op basis van het vaststellen dan wel gemotiveerd 

betwisten van de feiten. Aan het recht komen we dan niet eens 

toe. Puur omdat wij tijdig, met enige regelmaat en pro-actief  

betrokken zijn. Dat werkt prettig. En goed. Voor ons maar zeker 

ook voor onze klanten. Ook financieel, want deze manier van 
werken geeft veel meer inzicht in en overzicht van de advocaat-

kosten. Die wat ons betreft geen enkele drempel mogen zijn om 

ons in te schakelen.”

Structurele samenwerking
Een tweede voordeel van een meer structurele samenwerking is 

het feit dat het bureau juist daardoor nog beter in staat is om maat-

werk te leveren. Ongeacht om wat voor klanten - zakelijk dan wel 

particulier - of om welke juridisch werkterreinen het gaat. 

Alwin Dooijeweerd: “Over die werkterreinen; onze advocaten 

hebben allemaal hun eigen specialisaties. Dat stelt ons in staat 

om als bureau breed actief te zijn. Ondernemingsrecht, arbeids-

recht, strafrecht, vastgoed, overeenkomsten, incasso… Van al die 

markten zijn we thuis. Voor zaken op al deze terreinen kunnen 

klanten dus zonder meer bij ons aankloppen. Bovendien werken 

we, bijvoorbeeld op het gebied van familierecht, samen met een 

juist daarin gespecialiseerde collega advocaat. We zijn behoorlijk 

allround, we kunnen veel, maar we doen - bewust - niet alles.”

Lees er de site maar op na, Hogeman Dooijeweerd Advocaten 

noemen zich ‘de advocaten van Zutphen’. In alle nuchterheid 

overigens. Alwin Dooijeweerd: “Tja, we zitten immers  in Zut-

phen. En, ook al zien we steeds meer collega’s naar het westen 

vertrekken, dat blijven we. Niet in de laatste plaats omdat het 

merendeel van onze klanten uit de stedendriehoek komt.”

Winnaarsmentaliteit
Over die klanten, minstens één van hen is vol lof over het  

kantoor. Anders was het natuurlijk nooit genomineerd voor de 

Sterkste Schakel. Alwin Dooijeweerd tot slot:  

“Heel mooi, zo’n nominatie. Want het onderstreept dat we goed 

bezig zijn. Met onze proactieve insteek en ons maatwerk.  

En zeker ook met onze sportieve winnaarsmentaliteit.” 

Hogeman Dooijeweerd Advocaten 

Burgemeester Dijckmeesterweg 35

7201 AK Zutphen

0575 - 511 771

info@hd-advocaten.nl

www.hd-advocaten.nl

Van redder in nood tot sparring 
partner, vertrouwenspersoon  
en vraagbaak

Judo, hardlopen, krachttraining, voetbal, mountainbiken, fitness…  

Afgaande op wat hun website aan hobbies vermeldt is het een sportieve 

club, daar bij Hogeman Dooijeweerd Advocaten in Zutphen. Alwin Dooije-

weerd - zelf een man van voetbal, hardlopen en mountainbiken - beaamt 

dat: “Een zeker fanatisme en competitiedrang, kortom de wil om te winnen 

door voor klanten altijd een stap verder te gaan is ons zeker niet vreemd.” 
Alwin Dooijeweerd

NETWERKEN

Hebt u een businesspartner die u zonder meer zou aanbevelen  

vanwege zijn klantgerichtheid? En die uw eigen bedrijfsvoering naar 

een hoger plan tilt? Nomineer dit bedrijf dan voor de Sterkste Schakel 

Trofee 2018 van Driesteden Business!

Jacht op Sterkste Schakel  
Trofee 2018 geopend!

Het is inmiddels de vierde editie van deze 

jaarlijkse verkiezing van het meest klant-

gerichte bedrijf van de regio Stedendrie-

hoek, Noord-Veluwe, Lochem en Raalte. 

Het bijzondere aan de Sterkste Schakel 

Trofee is dat u andere bedrijven kunt  

aandragen. En uiteraard is het omgekeer-

de ook mogelijk: dat collega-onderne-

mers uw bedrijf nomineren!

De Sterkste Schakel Trofee is een zoek-

tocht naar bedrijven in de regio waar ser-

vice en klantvriendelijkheid hoog in het 

vaandel staan. En daarvoor doen wij 

graag een beroep op uw netwerk en erva-

ring. Welk bedrijf is u bijgebleven van-

wege de uitstekende service? Waar ston-

den medewerkers altijd klaar om 

problemen voor u op te lossen? Als u ver-

schillende voorbeelden kent, kunt u ook 

meerdere bedrijven nomineren.

Kandidaten worden allereerst uitvoerig 

onderzocht en beoordeeld door een onaf-

hankelijke jury, die bestaat uit vertegen-

woordigers van regiobreed opererende 

branche- en ondernemersorganisaties.  

Dit gebeurt onder meer op basis van een 

uitgebreide vragenlijst. Daarna bezoekt 

de juryadviseur de bedrijven. Alle bevin-

dingen tezamen leiden tot de uitverkie-

zing van een zestal finalisten. Tijdens de 

Finaleavond, die voorjaar 2018 plaats-

vindt, maakt de juryvoorzitter bekend 

welk bedrijf zich winnaar mag noemen 

van de Sterkste Schakel Trofee 2018.

Aanmelden van kandidaten kan per  

e-mail via uitgever@driestedenbusiness.nl. 

Dit is geheel vrijblijvend en ook voor uw 

kandidaat of kandidaten zijn er geen kos-

ten verbonden aan deelname.  

Driesteden Business biedt genomineerden 

de mogelijkheid gebruik te maken van een 

uitgebreid promotiepakket. En natuurlijk 

maken we van dit aansprekende netwerk-

evenement ook een publicitair feestje!

Op www.driesteden-

business.nl en via de 

Driesteden Business 

app kunt u alle actu-

ele ontwikkelingen 

rondom de Sterkste 

Schakel Trofee op 

de voet volgen.  

U vindt daar ook een 

eerste overzicht van 

de reeds genomi-

neerde bedrijven. 

Staat uw kandidaat 

er al tussen? �

TEKST WILMA SCHREIBER

Voorwaarden voor  
nominatie

Wilt u een bedrijf nomineren? Dan gel-

den de volgende drie voorwaarden. Het 

(moeder-, dochter- of zuster)bedrijf:

• is minimaal drie jaar actief

• heeft minimaal twee personen in 

loondienst

• is gevestigd in één van de volgende 

plaatsen: 

Almen, Apeldoorn, Baak, Barchem,  

Bathmen, Beekbergen, Beemte Broek-

horst, Broekland, Brummen, Colmscha-

te, Deventer, Diepenveen, Dieren, 

Doornspijk, Eefde, Eerbeek, Elburg,  

Elspeet, Empe, Emst, Epe, Epse, Erme-

lo, Garderen, Geesteren, Gelselaar, 

Gorssel, Hall, Harde, Harderwijk, Harf-

sen, Heerde, Heeten, Hierden, Hoen-

derloo, Hoog-Soeren, Hulshorst, Joppe, 

Klarenbeek, Kring van Dorth, LaagSoe-

ren, Laren, Lettele, Leuvenheim, Lieren, 

Lochem, Loenen, Luttenberg, Marien-

heem, Marle, Nieuw Heeten, Nijbroek, 

Nijkerk, Noordeinde, Nunspeet, Oene, 

Okkenbroek, Oldebroek, Olst, Putten, 

Raalte, Schalkhaar, Steenderen, Terwol-

de, Teuge, Tonden, Twello, Uddel,  

Ugchelen, Vaassen, Veessen, Vierakker, 

Vierhouten, Voorst, Vorchten, Vorden, 

Wapenveld, Warnsveld, Welsum,  

Wenum, Wezep, Wichmond, Wiesel, 

Wijhe, Wilp, Zutphen.

15


