
Poelmann van den Broek is een gespecialiseerd advocatenkantoor 

voor ondernemers. 45 jaar geleden begonnen als specialist in 

bouw en vastgoed, breidde het kantoor in de loop der jaren zijn 

dienstverlening uit naar de branches productie & tech en retail. 

De diepgaande branchekennis maakt Poelmann van den Broek op 

alle fronten een waardevolle gesprekspartner voor ondernemers. 

‘We hebben allemaal specialisten in huis die op hun eigen terrein 

bijzonder deskundig zijn en tot het uiterste gaan in het belang van 

de klant’, zegt Arjan Stuij. ‘Onze klanten zijn super tevreden, maar 

uit gesprekken bleek ook dat ze vaak niet wisten dat we nog veel 

meer doen en dat we ze ook op andere vlakken van dienst kunnen 

zijn.’ Dat was een eyeopener. Het mooie klassieke kantoorpand 

met vier verdiepingen waar iedereen zijn eigen kamer had, bleek 

niet bevorderlijk voor de interne communicatie. Dat leidde tot het 

besluit voor nieuwbouw en een andere inrichting die teamwerk 

stimuleert. Zo komen de verschillende expertises van het kantoor 

beter uit de verf en kan de klant optimaal profiteren van alle 

specialismen.

Kantoor als ontmoetingsplek
Sinds augustus 2021 werkt het voltallige team vanuit het 

gloednieuwe pand met twee verdiepingen aan de Wijchenseweg 

in Nijmegen. Het nieuwe onderkomen sluit volgens Arjan Stuij 

en Valerie Lipman perfect aan bij de wens om op een eigentijdse 

manier samen te werken. ‘Ontmoeting staat in de nieuwe opzet 

centraal. De advocaten en teamassistenten zitten in één grote, open 

ruimte. Een bibliotheekachtige setting met een paar tafels waar 

je prettig kunt werken. Dat faciliteert teamwerk. Daar omheen 

liggen veel afgesloten ruimtes waar je je terug kunt trekken, om 

bijvoorbeeld rustig te bellen of even te overleggen. Van schaarste 

is geen sprake. Ook hebben we een grote koffiehoek en een terras, 

plekken die uitnodigen tot contact, overleg en samenwerking. 

ICT-technisch is alles zo ingericht dat iedereen eenvoudig de 

werkplek kan kiezen die op dat moment past. Zo kunnen we ons op 

natuurlijke wijze rondom de klant groeperen en meer toegevoegde 

waarde leveren.’ 

Waarom hebben jullie gekozen voor een organisatievorm die is 

gericht op ontmoeting en teamwerk?

‘Onze klanten, waaronder ook veel vastgoedondernemers, hebben 

steeds vaker te maken met zaken die de afzonderlijke expertises 

van advocaten overstijgen. Neem de trend van smart buildings. 

Het toevoegen van technische snufjes aan gebouwen brengt allerlei 

juridische consequenties met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied 

van bouwrecht, intellectuele eigendom, ICT en privacy. Het is 

belangrijk om al die verschillende kennisgebieden in samenhang 

te bekijken en op die manier de nieuwe juridische uitdagingen 

af te dekken. Dat vraagt om verbinding tussen de verschillende 

disciplines. In de nieuwe opzet komt die verbinding op een 

natuurlijke manier tot stand, doordat je binnen gehoorsafstand van 

je collega’s zit en makkelijk iemand aan kunt spreken. Daardoor 

kunnen we elkaar beter aanvullen en dat is goed voor de klant. 

Ons werk draait om vertrouwen. Onze klanten vinden het niet 

fijn om elke keer hun hele hebben en houwen op tafel te moeten 

leggen. En dat hoeft ook niet, want we hebben alles in huis waar 

een ondernemer tegenaan kan lopen. Stel dat een klant die altijd 

contact heeft met een bouwrechtadvocaat een huurovereenkomst 

nodig heeft waar ook privacyaspecten inzitten. Dan kunnen we 

nu intern nog sneller en makkelijker schakelen met de collega die 

gespecialiseerd is in privacy.’

Wat zijn, naast smart buildings, andere ontwikkelingen in de 

bouw- en vastgoedwereld waar ondernemers uit juridisch oogpunt 

goed over na moeten denken?

‘Prefab productie of zelfs het 3D printen van hele woningen in de 

fabriek, brengt allerlei nieuwe vragen met zich mee, bijvoorbeeld 

over intellectueel eigendomsrecht en aansprakelijkheid. Ook het 

feit dat er steeds meer verschillende partijen betrokken zijn bij 

een bouwproject heeft veel impact, omdat contracten op elkaar 

afgestemd moeten worden. Ook circulair bouwen brengt nieuwe 

uitdagingen met zich mee. Het hergebruik van materialen, licht en 

ketels ‘as a service’ i.p.v. in eigendom. En denk ook aan de recente 

ontwikkelingen die zorgen voor enorme prijsstijgingen in de bouw. 

Allemaal zaken die leiden tot nieuwe juridische uitdagingen.’ 

Wat zien jullie als de grote uitdaging voor jullie klanten?

‘De voortschrijdende digitalisering. Dat is iets wat alle bedrijven 

in toenemende mate raakt en  de nodige aandacht vergt. Denk aan 

goede contracten met IT-leveranciers, de juiste mate van beveiliging 

en naleving van de privacyregelgeving op het moment dat 

persoonsgegevens worden verwerkt. Als je die zaken niet op orde 

hebt, kun je ongelooflijk nat gaan. Zo kan een hack grote gevolgen 

hebben, ook voor het imago van de klant. Dat kun je dus maar 

beter goed regelen – en liefst zo vroeg mogelijk. Wij komen meestal 

pas in beeld als er iets misgaat. Dat is jammer, want juist in het 

voortraject kunnen we veel voor ondernemers betekenen. In plaats 

van te wachten tot er problemen ontstaan, kun je beter inzetten op 

het voorkomen daarvan. Door vroegtijdig in gesprek te gaan over 

mogelijke uitdagingen en die goed te regelen, verklein je de kans 

op problemen en kostbare processen en kun je je als ondernemer 

gewoon met je werk bezighouden. Daar gaat ons nieuwe kantoor 

zeker aan bijdragen.’

Jullie bestaan dit jaar 45 jaar. Wat is de grootste verandering 

geweest in die tijd?

‘Vroeger gaf je elkaar een hand en schreef je de afspraken achter 

op een sigarendoosje. Dat kan niet meer. De belangen zijn 

tegenwoordig zo groot en het gaat over zoveel geld, dat je dat goed 

moet afdekken. Dat merken wij elke dag in de praktijk. Ons werk is 

ook inhoudelijk veranderd: het wordt steeds specialistischer. 

Dat vraagt meer van ons. Wij doen hooggespecialiseerd werk 

voor grote klanten. Denk aan advisering over de bescherming van 

innovaties door rechten van intellectuele eigendom en het opstellen 

van de juiste contracten.  Behalve juridisch advies geven we ook 

steeds meer strategisch advies. Elk bedrijf is anders. Daarom 

spreken we graag bij onze klanten af. Zo krijgen we een goed beeld 

van hun bedrijf, kunnen we zien hoe ze werken en wat ze belangrijk 

vinden. Soms hebben we te maken met een bedrijf met een eigen 

juridische afdeling, en soms met een DGA die vraagt: ‘Hoe zou jij 

het doen als je mij was?’ Die diversiteit maakt het uitdagend. We 

zitten aan de tekentafel als de klant bezig is met de toekomst en 

adviseren over mogelijke scenario’s. Dat is een heel andere manier 

van samenwerken dan de traditionele manier. Daar krijgen we 

energie van!’

Met hart en ziel strijden voor de klant. Dat is wat Poelmann 
van den Broek graag doet. Niet met mooie praatjes, maar 
met praktische adviezen. En dat gaat nog veel beter vanuit 
het nieuwe pand, stellen Valerie Lipman en Arjan Stuij. ‘In 
de nieuwe opzet komen de verschillende expertises van ons 
kantoor beter uit de verf.’
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