
Het is precies 9.30 uur als er op deze koude vrijdagochtend een grijze 
Tesla Model X de parkeerplaats van DeFabrique oprijdt. Voorin een 
onbekende man, achterin de ramen geblindeerd. De vleugeldeuren gaan 
open en Gerd, voorzien van een aanstekelijke glimlach en een grote 
bos krullen, stapt uit de auto. ‘Mijn werkplek vandaag is er een met vier 
wielen, veel licht én chauffeur. Ik benut mijn tijd graag zo volledig mogelijk 
voor mijn cliënten en mijn nieuwe ‘advocatuurlijke’ startup: Oranjekom 
Advocaten.’ Gerd van Atten geeft vandaag een inkijkje in zijn mobiele 
leven. Hij vertelt ‘on the road’ over het nastreven van ‘groene’ idealen en 
de voorwaarden daartoe. 
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ICT en advocatuur ontmoeten elkaar 
in DeFabrique 
De ochtend start met een kop koffie in DeFabrique, 
de locatie waar PLEIT2018 op 5 juni plaatsvindt. 
Claudia en Gerd maken kennis tijdens een wandeling 
door het pand. Claudia is als Event Manager nauw 
betrokken bij dit juridische ICT-evenement en vertelt 
over het programma van PLEIT. Ook blikt ze terug op 
het ontstaan van PLEIT, 6 jaar geleden aan een grote 
houten keukentafel. ‘Inmiddels is PLEIT uitgegroeid tot 
het grootste ICT-evenement voor de juridische sector.’ 
Claudia vertelt over de hoofdthema’s: digitalisering, IT-
beveiliging, IT-kennismanagement, privacy en wet- en 
regelgeving.  

Privacywetgeving bij mobiel werken 
Gerd bekent dat hij nog nooit geweest is. ‘Al moet ik dit 
jaar wellicht gaan.’ Zeker gezien de laatste twee thema’s 
die Claudia noemt. ‘Ik werk op verschillende locaties 
en ben veel tijd onderweg. Mobiel werken in relatie tot 
de nieuwe privacywetgeving is killing als je het niet op 
orde hebt. Maar het is een verplichting, en van ‘moeten’ 
houden advocaten per definitie niet. Ik in ieder geval 
niet.’ 

IT-fossiel met onuitputtelijke werk-drive
Gerd heeft liever een IT-partner die deze ‘saaie’ 
ontwikkelingen voor hem bijhoudt en inregelt. En dat 

geldt voor zijn gehele IT-infrastructuur. Hij wil iedere 
minuut van de dag bezig zijn met zijn vak. ICT moet hem 
daarbij niet belemmeren, maar faciliteren. ‘Ik weet wat 
ik wil op IT-vlak, namelijk probleemloos overal werken. 
Verder ben ik een fossiel op dit vlak. Daarom bouw ik een 
netwerk aan experts om mij heen die mijn functioneren 
begrijpen en ondersteunen.’ Gerd heeft zoals hij zelf zegt 
niet veel nodig om vanuit zijn auto of zelfs strandtent 
te werken. Zijn belangrijkste voorwaarden bestaan uit 
een internetverbinding, Outlook en een app om tijd te 
schrijven. En een agenda die altijd synchroniseert met die 
van zijn chauffeur en PA. ‘Als deze aspecten niet werken, 
ben ik verloren.’ Claudia is nieuwsgierig en vraagt naar 
zijn bezigheden. 

Advocaten van de aarde
Na de opstart van zijn eigen kantoor Westerpark 
Advocaten, van waaruit hij samenging met Van Oosten 
Advocaten, is Gerd inmiddels al weer bijna een jaar als 
advocaat en partner bij De Koning Vergouwen Advocaten 
(DKVA) betrokken. Zijn uitvoerende werkzaamheden als 
advocaat bouwt hij af om tijd vrij te maken voor een 
nieuw doel: het ‘advocatuurlijke’ advocatenkantoor 
Oranjekom Advocaten. ‘Ik wil mijn juridische kennis en 
drive inzetten om het verschil te maken voor duurzame 
initiatieven. Van veganistische restaurants tot producten 
om het afvaloverschot terug te brengen: juridische 
strijdkracht kan een positieve impact leveren om echt 
goede ideeën niet in de vuilnisbak te laten belanden.’ 
Een soort advocaat van en voor de aarde dus.  

Advocaten kunnen innovatie stimuleren
Het aantal ‘groene startups’ stijgt, echter is 
bestaansrecht vaak niet gegarandeerd, omdat juridisch 
getouwtrek de verdere ontwikkeling van ideeën - nog - 
niet mogelijk maakt. De wet- en regelgeving is niet klaar 
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voor innovatieve oplossingen op dit gebied. ‘Er moet 
nog veel uitgedokterd worden om dit soort startups 
ruim baan te geven. Advocaten zijn hard nodig om hier 
verandering in te brengen.’ Dit betekent voor Gerd twee 
kantoorlocaties, verdeling van zijn aandacht en veel tijd 
onderweg. ‘Hoe verdeel je je tijd en aandacht zo goed 
mogelijk?’ is de logische vraag die Claudia Gerd stelt 
terwijl zij instappen om de dag te vervolgen, op weg 
naar het hoofdkantoor van de Lexxyn Groep.  

Nieuwe manier van werken
‘Door iedere minuut van de dag zo effectief mogelijk te 
benutten, en dat betekent vooral mijn reistijd optimaal 
inzetten.’ Gerd werkt helemaal digitaal. Er is in zijn 
auto geen papier te vinden, zo laat hij Claudia zien. 
Wel is er een aantal aspecten noodzakelijk om zijn 
werk onderweg zo goed mogelijk te doen. Zijn laptop, 
telefoon, internetverbinding en oortjes zijn onmisbaar. 
‘Kleine dingen als een battery pack voor onderweg en 
tijdschrijven via een app, zijn voor mij een must.’ Uiteraard 
is chauffeur Johan van enorme toegevoegde waarde en is 
het heerlijk neerstrijken op de grote stoelen achterin. ‘Ook 
stop ik regelmatig om bij een wegrestaurant op te laden. 
Niet alleen ik, maar ook de laptop, telefoon en auto.’ Die 
laatste is volledig elektrisch. En terwijl Johan de auto 
oplaadt, werkt Gerd vaak in de bijbehorende koffiebar 
verder. Dan vertrouwt hij liever niet op de aanwezige wifi 
en gebruikt hij zijn databundel. ‘Dat is tegenwoordig het 
geld niet.’ 

ICT-er als dokter
Johan rijdt een parkeerplaats op, waarna Claudia en 
Gerd uitstappen voor een kopje koffie. Ze vervolgen het 
gesprek aan de koffiebar. Gerd heeft één voorwaarde 
voor zijn mobiele bestaan: ‘Het moet gewoon werken.’ 
Als zijn IT-omgeving stil ligt dan ligt hij ook stil. Gerd ziet 
een ICT-er dan ook graag als een soort dokter. ‘Ik wil het 
beste advies voor mijn klachten, maar liever nog word 
ik preventief behandeld om kwaaltjes te voorkomen.’ 
Hij neemt zijn agenda als voorbeeld. Hierin werkt hij 
samen met zijn PA en chauffeur. Zij moeten weten waar 
hij wanneer is. Als de agenda niet synchroniseert, loopt 
het hele zo perfect geoliede machientje compleet vast. 
‘Dat moet dus altijd voorkomen worden.’ Dit verwacht 
hij ook van zijn werkomgeving, Office365, in relatie tot 
de nieuwe privacywetgeving. Hij duikt hier liever niet 
zelf in. Het is saai en een verplichting. Hij vindt het de 
taak van een IT-partner anno 2018 om preventief mee te 
denken en hem voor te stellen wat nodig is. ‘Dan kan ik 
me tenminste concentreren op dat waar ik goed in ben 
en wat ik leuk vind.’

Gratis tanken en opladen
Claudia is onder de indruk van zijn manier van werken 
en vraagt zich af of hij niet veel te maken krijgt met 
vooroordelen. Ook op de parkeerplaats worden zij – 
terwijl zij instappen – nagekeken. Als mensen met hem 
kennismaken heeft hij inderdaad wat uit te leggen. 
‘Maar geloof me, het is echt de meest effectieve manier 
van werken.’ De chauffeur moet betaald worden, 
maar verder kost het rijden van deze auto Gerd niets. 
Tanken is gratis en iedere minuut in de file of tussen 
twee afspraken in wordt optimaal benut. ‘Er is veel licht 
in deze auto en altijd rust. Ik heb daardoor meer focus 
dan mijn gemiddelde collega en kom altijd uitgerust op 
afspraken en in de rechtbank aan.’ Niks zoeken naar 
een parkeerplek of geld voor de meter. En het soms 
simpel staren uit het raam zorgt bij Gerd voor nieuwe 
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inspiratie. Reistijd is voor hem puur declarabele werktijd. 
Daar kan geen auto, trein of kantoortuin tegenop. ‘Zo 
goed mogelijk met mijn tijd omgaan, dat ben ik mijn 
cliënten verplicht.’

Voeten aan groene grond krijgen
Claudia wil graag even terug naar zijn nieuwste initiatief, 
Oranjekom Advocaten, en vraagt om verdere toelichting. 
Onder het motto ‘Groene Helden’, maakt Gerd zich 
hard om ‘duurzame’ starters en bedrijven te helpen om 
hun ideeën om te zetten in concrete producten. ‘Ik wil 
verbindingen bouwen tussen recht en duurzaamheid. Ik 
wil werken met slimme mensen die het beste met de 
wereld voor hebben.’ Volgens Gerd worden duurzame 
initiatieven belemmerd door overheid(en) én advocatuur. 
Als we alle risico’s bij innovatie willen beperken en 
voorkomen, dan komen we volgens hem geen steek 
verder. ‘Ik wil met advocaten en met ‘groene’ startups 
samenwerken om duurzaamheid aan te vliegen als 
kans, niet als risico. Dan vormen we samen één groene 
vlek, die zich langzaam verspreidt.’

Het is complexe materie, daar is Gerd zich van bewust, 
maar des te harder wil hij vechten. Hij wil startups de 
ruimte geven. Vaak zorgt juridische dienstverlening er al 
aan het begin van een innovatieproces voor dat ideeën 
worden belemmerd. Gerd wil startups de ruimte geven 
het idee, zonder al te veel beperkingen, uit de denken. 
Samen kijken ze gaandeweg hoe ze het juridisch vorm 
gaan geven. 

Groene helden community
Inmiddels zijn Claudia en Gerd na een flinke rit aan 
de lunchtafel bij de Lexxyn Groep aangeschoven. Na 
een boterham vervolgt Gerd vol passie zijn verhaal. 
Bij Oranjekom Advocaten zit het team niet alleen klaar 
voor juridisch advies. Gerd biedt alternatieve diensten, 
zoals ‘De Groene Helden Kweektuin’. Hiermee brengt 

hij duurzame startups samen. Voor 190 euro per maand 
strijken ’groene’ bedrijven neer op een flexplek bij 
Oranjekom Advocaten, middenin de natuur. Zij genieten 
van een dagje uit de normale werkomgeving, tussen 
de koeien. Om even de administratie bij te werken of 
kosteloos met een advocaat te overleggen over de 
afgelopen weken. In feite betaal je voor de werkplek in 
de wei en de lunch. De advocaat, die krijg je er gratis 
bij. ‘Wij zijn van mening dat de toegevoegde waarde 
van een adviserende advocaat aan het begin van 
contractvorming zit, en niet aan het eind. Maar dan moet 
je elkaar wel weten te vinden.’

Eerste advocatenkantoor voor moeder aarde
Voor deze ‘Groene Helden‘ organiseert Oranjekom 
Advocaten ook netwerk- en brainstorminitiatieven. 
Juridische ervaringen worden met elkaar gedeeld via 
een platform en magazine. ‘Oranjekom Advocaten 
adviseert preventief en creëert een platform waar 
startups samenwerken en verbroederen. Hier ontstaan 
ideeën en worden ze juridisch uitgewerkt. Zo krijgt 
iedere startup een betere kans van slagen.’ Hiermee 
is Oranjekom Advocaten het eerste advocatenkantoor 
voor Moeder Aarde. ‘Ook de aarde heeft in 2018 helaas 
een advocaat nodig. Wij willen die advocaat zijn. Vóór de 
veranderaar en ván de aarde.’

IT en advocatuur, onlosmakelijk verbonden
Ook bij zijn kweektuin speelt IT een grote rol. De 
flexplekken dienen professioneel te zijn ingericht en 
communicatie dient veilig en veelal digitaal plaats 
te vinden. ‘En zo is het balletje rond. IT is en blijft 
onlosmakelijk met mij verbonden. Ik blijf de fossiel, maar 
wel een die niet stilzit. ‘Zorgen dat mijn ICT-omgeving 
niet versteent laat ik over aan een goede ICT-partner.’ 

Claudia nodigt Gerd uit om op PLEIT nog een kop 
koffie te drinken samen. ‘Op PLEIT wordt in een dag 
ingezoomd en ingespeeld op de ICT-behoeften van 
alle type juridische experts. Je bent dan voor een heel 
jaar weer een kleine beetje minder een fossiel-achtige.’ 
Lachend schudden zij elkaar de hand en nemen 
afscheid. 
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Over Lexxyn Groep

De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven 
die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector: de 
advocatuur, het notariaat en de deurwaarderspraktijk. De 
gebundelde ervaring en collegiale samenwerking van de 
partners maakt de Lexxyn Groep tot dé kennispartner 
voor kleine, middelgrote én grote ondernemingen in de 
juridische sector. 

www.lexxyn.nl

Over Oranjekom Advocaten

Oranjekom Advocaten is in 2017 opgericht door Gerd 
van Atten en Lucy Wechseler. Alle twee afkomstig uit de 
traditionele advocatuur, maar op zoek naar iets anders. 
Bij Oranjekom Advocaten draait alles om het maken  
van zoveel mogelijk positieve impact. Het kantoor is er 
voor Veranderaars.

www.oranjekom.nl


