WAALWIJK SPECIAL

Jasje dat perfect past

We vinden
mensen heel leuk
TEKST JEANETTE VAN HAASEN FOTOGRAFIE KEES BENNEMA

Kolette Labout-de Jong en Lot Gijzen-van Mierlo

Bij Meewis Notarissen tref je een huis vol vrouwen. Ze zien er wel lief uit, maar
weten van wanten en stellen hun onafhankelijkheid voorop. Wie daar zijn vertrouwen in durft te leggen, stapt in een warm bad. De reden? Eigenaren Lot
Gijzen-van Mierlo (51) en Kolette Labout-de Jong (43) houden van mensen.
Als notaris helpen ze mensen met juridische
vraagstukken. Zoals een goede notaris betaamt, zou je zeggen. Maar ze doen toch
net iets meer dan dat. Beter gezegd, het is de
wijze waaróp ze doen wat ze doen wat dit
kantoor zo bijzonder maakt. ‘Onze klanten
zijn voor een groot gedeelte ondernemers
uit diverse branches’, vertelt Lot. ‘Ze zijn
veelal werkzaam in De Langstraat. Vaak zijn
het actieve, positieve en gedreven ondernemers die iets willen bereiken. Wij zijn niet
alleen notaris, maar zelf ook ondernemers.
Daarin vind je vaak veel overlappingen en
herkenbaarheid, zodat we hen tijdens onze
juridische begeleiding dát jasje kunnen
bieden dat hen perfect past.’

Lief en leed
Plezier

Het Waalwijks high-end kantoor met tien
medewerkers straalt niet alleen deskundigheid en professionaliteit uit, maar vooral
ook veel plezier. ‘Het is een eer om zo dicht
bij de cliënt te mogen staan in lief en leed’,
ervaart Kolette. ‘Onze persoonlijke betrokkenheid is duidelijk zichtbaar in de duurzame relaties die we in de loop der jaren
hebben opgebouwd. Daarbij bieden we
twee kantoren onder één dak: full service
kantoor Meewis Notarissen voor maatwerk,
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ontzorging en mede-regie én Easy Langstraat Notarissen voor digitaal standaardwerk voor bijvoorbeeld jonge starters.’

Delicate kwesties
Doorpakken

Een werkomgeving met louter vrouwen is
geen bewuste keuze van beide eigenaren.
Komt er een geschikte mannelijke collega,
dan staan de deuren open. ‘Denk dus niet
dat wij feministen zijn’, lacht Lot. ‘We
vinden mannen heel leuk, vooral als klant.
Bovendien merken we dat ze soms makkelijker delicate kwesties durven aan te snijden,
juist omdat we vrouwen zijn. Empathisch
vermogen en doortastendheid zit in onze
genen. Maar we denken onafhankelijk en
durven door te pakken waar nodig. In dit
vak moet je van mensen houden, anders kun
je dit werk niet uitoefenen. Dit mensenwerk
maakt onze job tot één groot feest.’ �
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