
'Een echte, duurzame 
vertrouwensrelatie kan niet
zonder het persoonlijk contact'

Miryam Breeuwer deed
naast haar dagelijkse werk
in het internationale

bedrijfsleven in de avonduren de studie
bedrijfskunde en rechten, voerde daarna
gedurende tien jaar een gezamenlijk
advocatenkantoor en begon in 2016 haar
eigen kantoor MPC Advocatuur in
Tynaarlo. Daarnaast startte ze een
tweede bedrijf, @juste B.V. in Tynaarlo
en Amsterdam voor bedrijfsjuridisch
management advies. "Mijn visie is dat
wanneer een ondernemer een advocaat
nodig heeft, je eigenlijk al een stap te ver
bent. Procedures kosten veel tijd en veel
geld en het is daarom beter om het niet
zover te laten komen. Bedrijven hebben
elkaar nodig en het is daarom beter om
tot een vergelijk te proberen te komen.
Dat geldt voor de relatie tussen de
bedrijven, maar ook voor de relatie
tussen werkgever en werknemer. Als
bedrijfsjuridisch adviseur zet ik mij in op
het hele traject, vóórdat het tot een gang
naar de rechtbank komt."

Pijlers
Flexibiliteit, up to date kennis,
samenwerking, snel handelen en
wederzijds respect zijn de pijlers onder de
aanpak van Miryam. "We leven in een
tijd waarin de ontwikkelingen dankzij de
automatisering razendsnel gaan. De
computer neemt in alle
bedrijfssectoren taken en
handelingen over. Wie op internet
op zoek gaat naar ‘gratis’
bedrijfsjuridisch advies, kan een
heel eind komen. Wat internet
echter niet biedt is een advies op
maat. Het reikt sjablonen aan
waarmee het ons een boel werk uit
handen neemt, maar die sjablonen
moeten dan wel passend gemaakt worden
op de specifieke onderneming."

Communicatie
"Een risico is bovendien dat niet alles wat
op internet staat klopt. Het verschil met
toen ik startte als advocaat en nu is dat
heel veel juridische informatie op
internet staat, maar dat we ons bij al die
informatie iedere keer moeten afvragen
of de informatie op z'n minst actueel is.
We hebben het dan over communicatie,
waarbij internet een zegen maar ook een

plaag kan zijn. Het komt helaas maar al
te vaak voor dat een geschil via social
media binnen no time op straat ligt en
daar wordt uitgevochten. De context is
zoek en het geschil escaleert onnodig. De
kracht van het één op één communiceren
en de nuance in het enkele woord, zijn zó
belangrijk."

Face-to-face
Als ondernemer tussen de ondernemers
voelt Miryam feilloos het belang aan van
die laatste. "Bij een eerste contact ga ik
altijd naar de bedrijven toe. Ik moet
inzicht hebben in de onderneming en
hun strategisch belang weten. Mijn
werkgebied is vooral Noord-Nederland en
de kop van Overijssel, maar ik heb ook
een werklocatie in Amsterdam voor mijn
klanten in het westen. Dankzij de
technologie kan ik vanaf elke plek
werken en de ondernemer -waar die ook
zit- op elk moment van de dag van advies
bedienen, maar het face-to-face contact
blijft belangrijk. Een echte, duurzame
vertrouwensrelatie kan niet zonder het
persoonlijk contact."

Transparant
Met welke vragen kan de ondernemer bij
@juste B.V. (bedrijfs-)juridisch
management advies terecht? Miryam: "In
principe met alle vragen die een

bedrijfsmatige en/of juridische oplossing
behoeven. Bijvoorbeeld: Een vestiging in
Duitsland openen of zaken doen met
Duitse ondernemers. Met als specialisatie
Duits recht kunnen we de ondernemer
daarin uitstekend bijstaan. Of het
adviseren/begeleiden bij een conflict
binnen een Raad van Bestuur of Raad
van Commissarissen. Of het opstellen
van (internationale) contracten
(overname, samenwerking, licentie, ICT)
en het begeleiden of voeren van de
onderhandelingen over deze contracten.
Een interne reorganisatie: wat komt daar

juridisch allemaal bij kijken? Als niche
bureau kan ik snel handelen en flexibel
schakelen. De ondernemer heeft altijd
direct met mij contact en ik ben altijd
aanspreekbaar. Elke ondernemer houdt
van transparante en vaste prijzen, die ik

dan ook hanteer. Gebaseerd op
dagdelen, abonnementen of uren.
En mocht ik kennis en expertise op
een ander vakgebied nodig hebben,
dan werk ik samen met collega-
juristen en/of vakspecialisten die ik
dan inhuur. Die zorg nemen wij de
ondernemer óók uit handen."

Permanent education
De 'missie' van Miryam is het flexibel
maken van werknemers. "De traditionele
manier van werken staat op de helling.
Waar iemand nu voor een bepaalde
functie wordt aangenomen en daar
gedurende zijn carrière zich tot senior
ontwikkeld , daar zal die functie in de
nabije toekomst al binnen een paar jaar
op de tocht staan, zo niet verdwenen zijn.
Bedrijven zullen, als gevolg van een
steeds meer fluctuerende vraag en
aanbod in de markt, gedwongen worden
om medewerkers flexibel in te zetten

en/of in te huren voor korte of langere
tijd of voor een bepaalde klus. Dat vraagt,
gezien de krapte op de arbeidsmarkt, om
samenwerking tussen werkgevers op
personeelsgebied. Dat vereist van de
werknemer een flexibele houding, zowel
inhoudelijk als fysiek. De werkplek die je
nu hebt, kan over drie jaar wel overbodig
blijken. Het is daarom zaak dat
werkgevers én werknemers, zoals we het
ook wel noemen, 'arbeidsmarkt-klaar'
blijven. En dat kan alleen maar door
voortdurend te investeren in opleidingen
en gezondheid. Een werknemer gezond en
fit en qua kennis up-to-date houden tot
AOW gerechtigde leeftijd vraagt om een
HR-afdeling die bestaat uit een
loopbaancoach, een
opleidingsdeskundige en een
pensioenadviseur. Dàt is de uitdaging
voor de toekomst. Mijn advies daarom:
Volg opleidingen! Blijf leren! Omdat het
moet, maar ook omdat het kan. Er is een
wereld te ontdekken, vol kansen en
nieuwe mogelijkheden. Mijn eigen
werkervaring heeft mij dat wel geleerd." 

“De kracht van het één op één
communiceren en de nuance in het
enkele woord, zijn zó belangrijk“

Als bedrijfsjuridisch adviseur draagt Miryam

Breeuwer -gebaseerd op haar ervaring- welhaast

een missie uit: maak werknemers flexibel! Want

niets garandeert dat het werk van vandaag over drie

of vijf jaar nog precies zo bestaat.
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