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‘ Door in een vroeg stadium met 
elkaar tot een oplossing te 
komen, kunnen onnodige 

problemen veelal voorkomen 
worden’  

‘WIE MAURITZ 
ADVOCATUUR BELT, 
KRIJGT MET MIJ 
TE MAKEN.’ 

Na tien jaar als advocaat bij een advocatenkantoor ge-

werkt te hebben, besloot Hanneke Mauritz voor zichzelf 

te beginnen. Sinds twee jaar werkt ze als zelfstandig  

advocaat voor zowel particulieren als ondernemers, 

inmiddels vanuit de oude burgemeesterswoning  van 

Rietveld in Woerden. En dat bevalt haar bijzonder goed.

Hanneke Mauritz zit als zelfstandig 

advocaat helemaal op haar plek

‘Het is niet zo dat ik zomaar van de één op de andere dag besloot 

om voor mezelf  te beginnen’, zo licht Hanneke toe. ‘Ik moest iets 

loslaten, want ik had het heel erg naar m’n zin op het kantoor 

waar ik werkte.’ De drang naar het zelf  kunnen ondernemen gaf  

uiteindelijk de doorslag. ‘De behoefte om een nieuwe stap te zet-

ten en zelf  verder te gaan werd steeds groter. Ook omdat ik vaker 

tegen dingen aanliep die ik anders zou willen doen. Als onder-

nemer heb je een stukje vrijheid en ben je in de gelegenheid om 

zelf  de beslissingen te nemen. Ik wist wel direct dat ik niet alles 

in mijn eentje kon doen. Daarom heb ik een vertrouwde groep 

specialisten om me heen verzameld waarmee ik kan sparren en 

waar ik mijn klanten naar door kan verwijzen als er een extra blik 

op de zaak nodig is.’

Arbeidsrecht

Hanneke heeft zich gespecialiseerd in arbeidsrecht en vast-

goedrecht (o.a. huurrecht):  beide rechtsgebieden waar onderne-

mers regelmatig mee te maken kunnen krijgen. Met name op het 

vlak van arbeidsrecht is de afgelopen jaren behoorlijk veel veran-

derd. Hanneke: ‘De hele arbeidsrechtwetgeving ging in 2015 op 

de schop. Zo werd de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. 

Daar zijn heel veel veranderingen bij komen kijken.’ Hanneke 

merkte daardoor dat de afspraken die veel ondernemers destijds 

met hun werknemers hadden gemaakt, al dan niet in de vorm van 

een contract, niet meer in alle gevallen juridisch stand konden 

houden. ‘Werkgevers hebben het lange tijd zelf  kunnen regelen 

door middel van standaardcontracten, maar veel daarvan worden 

niet meer ondersteund door de wet.’ 

Samenwerken 

Als arbeids- en huurrechtspecialist ondersteunt Hanneke onder-

nemers bij zaken als het opstellen van algemene voorwaarden, 

het checken van (huur)contracten, het voeren van procedures en 

zelfs incasso’s. Het snel kunnen schakelen vormt daarbij één van 

haar speerpunten. ‘Dat is het voordeel van zelfstandig werken: ik 

heb geen secretaresse, dus ik beheer mijn eigen agenda. Wie Mau-

ritz Advocatuur belt, krijgt met mij te maken. Dat betekent dat ik 

direct met een probleem aan de slag kan gaan.’ Het maakt dat 

Hanneke inmiddels al een trouwe klantenkring heeft opgebouwd. 

‘Ik ga graag uit van samenwerken en als het kan langdurig. Bij 

een ondernemer blijft het meestal niet bij een enkel geval. Als ze 

dan hulp nodig hebben bij een nieuw vraagstuk, scheelt het dat ze 

hun verhaal niet nog een keer hoeven te vertellen. Doordat ik de 

organisatie al ken, kunnen we vrijwel direct over de antwoorden 

gaan praten. En door in een vroeg stadium met elkaar tot een op-

lossing te komen, kunnen onnodige problemen veelal voorkomen 

worden.’
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