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‘Een patroon 
moet het goede 
voorbeeld geven’

E
nthousiasme voor het vak, 

voor de cliënt en voor elke 

nieuwe zaak die binnenkomt. 

Dat is volgens Jonker het belangrijkst 

wat beginnende advocaten moeten 

hebben. ‘Ik bijt me altijd weer in 

een nieuwe zaak vast en dat zoek ik 

ook bij de jonkies die hier komen 

werken.’

De Bonth heeft vooral van haar 

oud-patroon geleerd niet snel tevre-

den te zijn en altijd op alles voorbe-

reid te zijn. ‘Dat heeft hij me vanaf 

dag één meegegeven. Een patroon 

moet het goede voorbeeld geven. Hij 

was bij een jurisprudentielunch bij-

voorbeeld zelf altijd goed voorbereid. 

De kantjes kon je er echt niet vanaf 

lopen.’

Jonker: ‘Je bent jong als je begint en 

het is spannend als je in de rechts-

zaal ineens tegenover veel oudere 

advocaten staat. Je gaat het dan op 

bravoure niet redden, maar je kunt 

het wel redden en winnen op de 

voorbereiding. Een ervaren advocaat 

heeft een drukke praktijk en maar 

bepaalde uren voor een zaak. Als sta-

giair heb je meer tijd. Daarmee kun 

je de beslissende voorsprong halen.’

Het is een van de 

dingen die De Bonth 

nu ook aan haar eigen 

stagiairs meegeeft. 

Dat in combinatie met 

toegankelijkheid en 

een kritische en open 

blik maakt De Bonth tot een goede 

patroon, zegt haar stagiair Coen-

ders. ‘Ik ging al snel mee op pad. 

De privacyscans bij cliënten doen 

we samen en ik mocht binnen de 

kortste keren zelf interviews doen. 

Goed dat het vertrouwen er is.’

Ook de manier van communiceren 

met cliënten leert Coenders in de 

praktijk. ‘Ik heb nog weleens de 

neiging om in juridisch jargon te 

vervallen. Praat in de taal van de 

cliënt is een wijze les die ik van Kim 

heb geleerd. Ook vind ik het knap 

hoe zij cliën-

ten gerust kan 

stellen. Cliënten 

kunnen op dit 

moment echt 

in paniek raken 

over de nieuwe 

AVG. Kim weet dat elke keer weer in 

goede banen te leiden.’

Jonker is van mening dat stagiairs 

gecontroleerd in het diepe kunnen 

worden gegooid. ‘De bandjes mogen 

af, maar de badmeester moet er 

wel zijn.’ Volgens de partner is een 

goede advocaat creatief. Hij of zij 

moet niet alleen maar zelf leuk werk 

willen doen, maar het beste voor de 

cliënt willen behalen. ‘Dat betekent 

dat je soms bereid moet zijn om ook 

onder de douche of op de fiets over 

een zaak na te denken. En wees maar 

een beetje eigenwijs. Zeg maar tegen 

je patroon waarom hij of zij het niet 

goed ziet in een bepaalde zaak.’

Volgens de drie advocaten zou 

het niet nodig moeten zijn dat de 

rol van de patroon vanuit de orde 

belangrijker wordt. Bij Holla is er 

naar eigen zeggen genoeg aandacht 

voor. De Bonth: ‘Wij weten wat er 

speelt rondom onze stagiairs en zijn 

bewust met opleiden bezig. Dat hoeft 

niet afgedwongen te worden door 

de orde.’
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Luuk Jonker (45)

Partner bij Holla Advocaten, in 1997 begonnen met 

de beroepsopleiding bij Holla Advocaten

Oud-patroon van Kim de Bonth

Kim de Bonth (39)

Senior advocaat bij Holla Advocaten, in 2002 gestart met 

de beroepsopleiding bij Holla Advocaten

Patroon van Anne Coenders

Anne Coenders (26)

Advocaat-stagiaire bij Holla Advocaten, 

in september gestart met de beroepsopleiding

‘DE BANDJES MOGEN AF, 
MAAR DE BADMEESTER 
MOET ER WEL ZIJN’
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