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DE OVERSTAPPER

De overstapper mr. R.T.G. Verstraaten
Door: Vanessa van Westing 

Mr. R.T.G. (Renate) Verstraaten is op  
19 november 2014 overgestapt naar ons 
mooie arrondissement. Ik sprak met Renate 
op haar eigen en nieuwe kantoor, You and 
Me Legal, gelegen aan de Rozenstraat in 
Ravenswaaij. 

Eigenlijk had Renate ook mee kunnen werken 
aan de rubriek ‘Groeten uit… Van A tot Z’, 
want haar kantoor is gevestigd in een van 
de buitengebieden van ons arrondissement. 
Bij de afslag Maurik vanaf de A15 reis je 
namelijk voor een groot deel langs weilanden 
en boerderijen, voordat je uitkomt in 
Ravenswaaij. 

Eigen visie 
Renate is na haar studie rechten aan de 
Universiteit Utrecht niet direct als stagiaire 
begonnen op een advocatenkantoor, omdat 
zij eerst nog een half jaar bij Randstad heeft 
gewerkt. Eigenlijk wilde zij na haar studie 
helemaal niet de juridische kant op. Nadat 
zij had gesolliciteerd op een management 
traineeship bleek echter dat haar interesse 
toch op het juridische vlak lag. Daarna is zij 
haar carrière als advocaat gestart bij Van 
Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht. 
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Tijdens haar stage heeft zij een brede 
opleiding gehad door met alle secties van 
het kantoor mee te draaien. Renate heeft 
zich vervolgens vooral toegelegd op het 
aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht 
en later ook op het bank- en effectenrecht. 
Na bijna zes jaar in dienst te zijn geweest, was 
zij toe aan iets anders. Vroeger had Renate 
al de wens om een eigen bedrijf te starten, 
uiteindelijk is dat een eigen advocatenkantoor 
geworden. “Ik wilde graag advocaat zijn op 
de manier die bij mij past en daarin mijn eigen 
keuzes kunnen maken. Bij een groot kantoor 
zijn er ook andere belangen. Het is voor mij 
belangrijk dat ik zelf sturend kan zijn en dat ik 
keuzes kan maken vanuit mijn eigen visie.” 

Van Utrecht naar Ravenswaaij
Inmiddels is er veel veranderd. Renate en 
haar echtgenoot zijn verhuisd van Utrecht 
naar Culemborg, ze is in verwachting van 
haar eerste kindje en zij is haar een eigen 
kantoor gestart in Ravenswaaij, gelegen 
vlakbij Culemborg. Op de vraag waarom zij 
eigenlijk geen kantoor in Utrecht is begonnen, 
geeft Renate aan dat die keuze tweeledig is. 
“Allereerst was de keuze voor deze omgeving 
voor mij een logische, omdat ik hier ben 
opgegroeid. Ik heb al een groot netwerk 
hier en de mentaliteit van deze omgeving 
sluit goed aan bij mijn manier van werken.” 
Daarnaast spreekt Renate nog regelmatig 
veel oud-kantoorgenoten. Zij gaat liever de 
samenwerking dan de concurrentie met hen 
aan en ze wil de relatie persoonlijk houden.

Een originele naam 
Het kantoor is ‘You and Me Legal’ genaamd. 
Een originele naam, want de meeste kantoren 
worden vernoemd naar een naam van één of 
meerdere oprichters dan wel een afkorting 
daarvan. Maar Verstraaten advocatuur of 
advocatenkantoor Verstraaten is het niet 

geworden. Renate licht toe dat de naam eerst 
is bedacht in de Nederlandse variant, maar 
“deze naam klinkt gewoon lekkerder in het 
Engels”. De achterliggende filosofie is dat een 
juridische samenwerking tussen haar en de 
cliënt wordt aangegaan die past bij de cliënt. 
Of zij gaat volledig voor de cliënt aan de slag, 
of een deel wordt door de cliënt zelf gedaan 
en de rest wordt aan haar overgelaten. De 
cliënt staat bij haar centraal en dus ook de 
juridische samenwerking tussen hen beiden, 
vandaar ‘You and Me Legal’. 

Op zoek naar nieuwe cliënten
Renate concentreert zich op dit moment 
voornamelijk op de rechtsgebieden 
aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht, 
alhoewel gezien haar brede achtergrond 
zaken op andere rechtsgebieden waaronder 
het bank- en effectenrecht, ook welkom 
zouden zijn. Zij heeft geen dossiers 
meegenomen vanuit haar vorige kantoor. 
Zij moest dus op zoek naar nieuwe cliënten. 
De meeste zaken heeft zij ‘via via’ gekregen, 
onder meer via haar broer die een eigen 
bedrijf heeft in de omgeving. Zij heeft een 
scherp uurtarief wat volgens haar interessant 
is voor vele soorten cliënten. Daarnaast 
hanteert Renate een aangepast, lager 
uurtarief indien zij al in het voortraject wordt 
betrokken. Renate geef een voorbeeld. Zij 
heeft een aantal keren werknemers gecoacht 
en geadviseerd hoe om te gaan met een 
conflict met de werkgever. Daar zijn geen 
procedures uit voortgekomen, maar de 
cliënten hebben wel een oplossing kunnen 
vinden dankzij haar. Renate vindt het een 
meerwaarde van haar rol als adviseur op 
de achtergrond, dat zij daarmee voor haar 
cliënten erger heeft kunnen voorkomen. 

Tot slot geeft zij aan dat zij niet eerder 
bekend was met ons arrondissement. Haar 
eerste kennismaking met andere advocaten 
was tijdens de bijeenkomst van de Raad 
van de Orde op 17 februari jl. Zij kijkt ernaar 
uit om meer advocaten uit haar nieuwe 
arrondissement te gaan ontmoeten. 
Wij wensen Renate heel veel succes met 
haar eigen kantoor You and Me Legal in 
Ravenswaaij. ◗ 


