ik en mijn advocaat

MARTIJN RIJKE
OVER MAURICETTE
SCHAUFELI
Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken:
in het verleden stonden we meestal ‘tegenover
elkaar’. Ik was bij de NMa (nu ACM) als programmamanager verantwoordelijk voor het toezicht
op de transportsector en kwam Mauricette tegen
als advocaat van de partijen die voorwerp waren
van onderzoek. Na mijn overstap naar NS, en die
van haar naar NautaDutilh, werkten we samen
aan diverse trajecten. We zijn beiden pragmatisch en resultaatgericht ingesteld, en als vakidioten genieten we van de juridische puzzels die op
ons bureau belanden.
Plezierig vind ik aan het werken met mijn advocaat dat: Mauricette op een prettige manier
commercieel is. Zij schakelt snel, snapt de busi-
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ness en is to the point. Zaken zijn altijd grondig
voorbereid, zonder dat het zich vertaalt in (te)
lange adviezen.

allemaal in huis. Ik troost mij met de gedachte
dat zij een van de weinigen is in Nederland, of
misschien wel de enige.

Een heel goede eigenschap van mijn advocaat
is: Mauricette is een prettige sparring partner
die goed begrijpt in welke omgeving de NS opereert. Dat is belangrijk om adviezen goed te laten
landen.

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier:
het lijkt mij voor een externe advocaat handig om
een vakgenoot als cliënt te hebben, omdat je zo
sneller tot de kern komt. Mauricette ziet cliënten
uit alle sectoren van de economie, terwijl mijn focus altijd op transport en logistiek heeft gelegen.

Wat ik niet kan uitstaan van mijn advocaat: ik
ben jaloers op de ‘dubbelrol’ van Mauricette als
mededingingsadvocaat en -econoom. In situaties
waarin het bedrijfseconomisch te ingewikkeld
wordt, schakelt de mededingingsjurist meestal
een consultant in. Mauricette heeft die kennis

Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb meegemaakt: soms word je geconfronteerd met deadlines van de overheid die een
grote uitdaging vormen, maar gelukkig kwam dat
in de casus waaraan ik denk ook weer goed.
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