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ik en mijn cliënt

MAURICETTE
SCHAUFELI OVER
MARTIJN RIJKE
Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: Martijn is bijzonder ervaren op het gebied
van mededingingsrecht en is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij werken
daardoor echt samen aan dossiers, waarbij we
sparren over de juiste strategie en juridische
benadering.

ke belangen mee. Martijn luistert goed en
staat open voor alle argumenten, maar kan
– op een rustige manier – ook standvastig zijn
als dat moet.

Plezierig vind ik aan het werken met mijn
cliënt dat: Martijn een sympathiek persoon is
en inhoudelijk scherp. Dat maakt werken met
hem leuk en stimulerend.

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier:
we lijken in veel opzichten op elkaar, zoals in
onze pragmatische aanpak en liefde voor het
vak. Maar Martijn is vanuit zijn rol beter op de
hoogte van de strategie van NS en eventuele
gevoeligheden. Dat is een belangrijke aanvulling op ons werk.

Een heel goede eigenschap van mijn cliënt
is: in een grote organisatie spelen bij juridische vragen ook politieke en maatschappelij-

Wat ik niet kan uitstaan van mijn cliënt: Martijn en ik hebben elkaar tien jaar geleden leren
kennen toen hij als programmamanager bij de
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NMa (nu ACM) verantwoordelijk was voor onderzoeken in de transportsector. Het is ongelooflijk waardevol om een toezichthouder van
binnenuit te kennen. In die zin ben ik wel een
beetje jaloers op zijn ervaring met ACM.
Het spannendste moment dat ik met mijn
cliënt heb meegemaakt: in een onderzoek
werden wij eens gesteld voor een bijzonder
korte deadline van de toezichthouder. Dat
leidde tot een bizarre situatie, waarbij wij op
een lokale vestiging van NS in twee dagen
een grote hoeveelheid data moesten verzamelen. Dat is uiteindelijk goed gegaan, mede
dankzij de rustige houding en pragmatische
aanpak van Martijn.
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