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Leendert Krijgsman:
‘Recht doen is mijn passie’
Leendert Krijgsman (37) houdt van aanpakken.
Hij is geboren en getogen in de Alblasserwaard en
staat graag met zijn voeten in de klei. Net zoals de
ondernemers die hij namens BVD advocaten bijstaat in hun juridische vraagstukken.
Op het scherpste van de snede onderhandelen, beargumenteren, procederen of via mediation partijen
nader tot elkaar brengen. Het is Leendert Krijgsman
op het lijf geschreven. “Een ondernemer weet vaak
wel haarfijn te vertellen welke problemen hij ervaart,
maar is doorgaans onbekend met het juridische
kader of de reikwijdte van eerder gemaakte afspraken. Een goede advocaat kan dan echt iets betekenen.
Dat boeit mij enorm”, vertelt Leendert.
Hij begon zijn carrière in 2004 als bedrijfsjurist bij
een accountantskantoor en stapte na vijf jaar over
naar de advocatuur. Hij voltooide in 2017 de Grotiusopleiding ‘Nationaal en Internationaal Contracteren’
en trad in januari dit jaar toe tot de maatschap van
BVD advocaten. Hij staat ondernemers bij in alle
mogelijke juridische vraagstukken en is gespecialiseerd in (inter)nationaal contract- en arbeidsrecht.
Kenmerkend is dat Leendert - behalve advocaat ook
mediator - altijd denkt vanuit het ondernemersbelang. “Het komt veel voor dat klanten hun verhaal
vertellen, de stukken laten zien en vragen wat ze juridisch gezien kunnen. Ik draai het om. Ik vraag eerst
wat ze willen en kijk pas daarna naar wat ze kunnen.
Een juridische route levert een klant niet altijd op
wat hij wil.”

‘Het is leuk om in de
zitting de degens te
kruisen met de advocaat
van de tegenpartij’
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Mediation
Als voorbeeld noemt hij een geschil over de hoogte
van een factuur. “Wanneer je naar de rechter stapt
zijn beide partijen onzeker over de afloop, het kost
veel tijd en geld én de verliezende partij kan nog in
hoger beroep gaan. Wanneer een klant de partij met
wie hij een discussie heeft graag als klant wil houden, kan het zinvol zijn om te onderzoeken of er geen
andere oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld om
tafel gaan en een afspraak maken voor de toekomst
waarin je het huidige probleem verdisconteert. Dat
levert vaak een win-winsituatie op.”
Ook in het arbeidsrecht kan mediation uitkomsten

bieden, bijvoorbeeld wanneer een werkgever onvoldoende dossier heeft om een werknemer te ontslaan.
“Dat kan een lange procedure worden, wat voor
beide partijen onaantrekkelijk is. De werknemer
ziet inmiddels ook wel dat zijn of haar toekomst
niet meer bij het bedrijf kan liggen. Je kunt dan met
elkaar nadenken over begeleiding bij externe herplaatsing of over de bekostiging van een opleidingstraject zodat de werknemer breder inzetbaar wordt.”
Passie voor procederen
Hoewel Leendert graag als mediator optreedt, heeft
hij ook een grote passie voor het verlenen van juridische bijstand . “Een zaak is nooit zwart-wit, er zit
in elke kwestie wel een hobbel. Het is leuk om de
degens te kruisen met de advocaat van de tegenpartij
en in geval van een procedure te proberen de rechter
te overtuigen. Wanneer ik zie dat mijn cliënt geen
kans heeft, doe ik er overigens alles aan om een
procedure te voorkomen. Je moet de situatie eerlijk
voorspiegelen. Je helpt een klant niet met een procedure als je van tevoren weet dat hij van een koude
kermis thuiskomt.”
Recht doen, dat is waar het bij Leendert om draait.
Hij heeft daar wel een mooi voorbeeld van. “Ik denk
aan een zaak waarbij ik de kansen van de wederpartij hoger inschatte dan de kansen van mijn
klant. Omdat dat gelet op de omstandigheden een
onrechtvaardige uitkomst zou geven, is de klant de
procedure toch begonnen. Ik heb de rechter er in een
vurig pleidooi op gewezen dat vasthouden aan het
algemene juridisch stramien in dit geval zou leiden
tot een onrechtvaardige uitkomst. Bij de Rechtbank
verloren we, maar in hoger beroep wonnen we alsnog. Dat geeft veel voldoening.”
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