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‘We leven in een
reputatie-economie’

Het economische speelveld is aan verandering onderhevig. Het aantal regels waar 
je als ondernemer mee te maken krijgt stijgt in rap tempo en als er onverhoopt iets 
misgaat, is je reputatie zo in het geding. Daar kun je je maar beter op voorbereiden, 

zegt Jurjan Geertsma van JahaeRaymakers. 

JahaeRaymakers is een advocatenkantoor gespecialiseerd 
in integriteitskwesties. Het werkveld beslaat economisch 
strafrecht, internationaal sanctierecht en risico- en 
reputatievraagstukken. Daarbij gaat het om vragen 
als: hoe voorkom je dat je te maken krijgt met 
integriteitskwesties? Als het toch gebeurt, hoe kun je 
dit dan het beste managen? En als het nodig is: wat is 
een adequate verdedigingsstrategie waarin juridische 
èn zakelijke afwegingen samen komen? In al deze fasen 
verleent JahaeRaymakers bijstand.

Dat specialisme is ontstaan in de praktijk, vertelt 
Jurjan Geertsma, een van de oprichters. ‘Wij komen uit 
de klassieke verdedigingshoek, maar zijn opgeschoven 
richting een proactieve aanpak. Je kunt bij de rechter 
wel mooie verweren hebben, maar dan is het negen van 
de tien keren al te laat. De meeste (reputatie-) schade 
ontstaat juist voordat de zaak bij de rechter ligt. Er valt 
dus juist veel te winnen bij het voorkomen of beheersen 
van problemen. Met een goede insteek zijn autoriteiten 
hier ook absoluut gevoelig voor.’

Waarom zou je je als ondernemer met het onderWerp 
integriteit moeten bezighouden?
‘Het speelveld voor ondernemers wordt steeds 
ingewikkelder en internationaler. Er is sprake van een 
verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid 
naar het bedrijfsleven. Daarom worden er steeds meer 
eisen gesteld aan de bedrijfsvoering. Bedrijven hebben 
te maken met toenemende verplichtingen in het kader 
van integriteit en vanuit hun rol als poortwachter. Denk 
aan corruptie, witwassen, maar ook aan schendingen 
van mensenrechten. Dit brengt serieuze risico’s met 
zich mee. Er wordt verwacht dat de bedrijven passende 
maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen 
en hierover transparant zijn. Zo neemt de gemeente 
Amsterdam sinds kort een integriteitsclausule op in 
contracten. Om zaken te kunnen doen met de gemeente, 

moet je aan kunnen tonen dat je je zaakjes goed geregeld 
hebt. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat hoeft 
niet erg te zijn, maar je moet als het ware wel vooruit 
kunnen verdedigen.’

Waarom is dat zo belangrijk?
‘Omdat de schade al snel groot is als je dit niet doet. Wij 
leven in een reputatie-economie. Vertrouwen is hierbij 
cruciaal, zeker ook in het vastgoed. Het komt te voet 
en gaat te paard. Bij twijfels over je integriteit word je 
als bedrijf tegenwoordig snel en hard buitenspel gezet. 
Opdrachtgevers en financiers screenen op negatieve 
berichtgeving. Een bericht in het FD kan al genoeg 
zijn voor een bank om de relatie op te zeggen. Als je 
dan wacht totdat de rechter zich uitspreekt, is het te 
laat. Proactief anticiperen en acteren op wat zich in de 
tussentijd afspeelt, is een must. Neem een verdenking 
van fraude. Dat kan leiden tot vragen vanuit partners, 
financiers of overheid. Het kan zijn dat je vergunning 
wordt geweigerd, de financiering niet rondkomt of dat 
partijen de samenwerking opzeggen. Dat heeft grote 
consequenties. Wij denken mee over oplossingen om 
met dergelijke scenario’s om te gaan.’ 

Wat is je belangrijkste tip aan ondernemers?
‘Wees geen struisvogel, maar acteer op signalen! De 
grootste fout die je kunt maken als ondernemer is 
denken dat het wel losloopt. In de zorg is al enige 
tijd een verschuiving gaande van behandelen naar 
vroegtijdig signaleren en preventie. In onze praktijk 
zien we diezelfde beweging. Het is belangrijk je zaken 
op integriteitsgebied goed te regelen. We zien ook dat 
bedrijven hierin intrinsiek gemotiveerd zijn. Het is niet 
alleen goed voor de business, maar klanten willen dit 
ook en bedrijven vragen dit van elkaar. Je moet kunnen 
laten zien dat je een betrouwbare partij bent en dat je er 
alles aan doet om problemen te voorkomen. Dus regel 
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je zaken bijtijds, en zet dat ook door naar bijvoorbeeld 
je onderaannemers. Want als die de boel niet op orde 
hebben en er gaat iets mis, dan slaat dat ook op jou 
terug.’ 

Wat kan jahaeraymakers daarbij betekenen?
‘Wij zetten in op het beperken en beheersen van 
integriteitsrisico’s, maar zijn ook sterk in het verdedigen 
en vinden van oplossingen als sancties en schades 
dreigen. Als advocaten hebben wij een wettelijk 
verankerde geheimhoudingsplicht. Voor veel cliënten 

is juist die vertrouwelijkheid van groot belang. Het 
gaat niet zelden om kwesties die het voortbestaan 
van de onderneming in gevaar kunnen brengen. Wij 
weten ook goed wat wij wel en niet kunnen. Daarom 
schakelen we met andere partijen die specifieke 
deskundigheid hebben, van forensische accountancy 
tot ondernemingsrecht of bestuursrecht. Dankzij die 
multidisciplinaire aanpak kunnen we problemen vanuit 
verschillende invalshoeken bekijken en oplossen. Zo 
zorgen we samen dat er vertrouwen wordt gekweekt, 
blijft of wordt hersteld.’ ■
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