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Jeroen Rieu (Café Koops) zweert bij Spectrum Advocaten

‘Een goede advocaat is in 
mijn vak onontbeerlijk’

Aan de voet van de Grote of Sint-Bavo kerk, aan de Damstraat 4, tref je één van 

de bekendste kroegen van Haarlem, Café Koops. Authentiek, warm en gezellig. 

Onlangs meer dan terecht op de 15e plek in de Nederlandse Café top 100 

van 2019 gekomen.  Eigenaar Jeroen Rieu over horeca-ondernemerschap, 

vertrouwen en de band met zijn advocaat Menno Jansen van Spectrum Advocaten. 

TEKST MYHAPPYWRITINGS FOTO’S HEIDI BORGART

Bij Koops voelt iedereen zich thuis. Het café 
heeft een ouderwets huiskamergevoel. Als je 
er een keer een biertje hebt besteld heb je het 
gevoel dat je bij de familie hoort. “Dat past 
ook enorm bij Koops”, zegt Jeroen Rieu. “Het 
is een sociaal café, alle rangen en standen 
komen hier en vinden er gezelligheid. Ik heb er 
anderhalf jaar geleden in geïnvesteerd. Guus is 
het gezicht naar buiten, ik opereer meer op de 
achtergrond. We hebben er hier en daar een lik 
verf tegenaan gegooid, de toiletten aangepast, 
buiten mooie nieuwe parasols geplaatst en een 
screen opgehangen voor voetbalwedstrijden. 
Maar in essentie is er dus niets veranderd en 
het is het nog steeds een authentieke Haarlemse 
kroeg. Met de waarden die er altijd al waren: 
vriendelijk, vertrouwen en een vast team van 
medewerkers.” 

Je MOet Het sAMen DOen
“Ik ben gepokt en gemazeld en heb een 
groot netwerk in de Haarlemse horeca. Dat 
komt mede door mijn eerdere bedrijven die 
ik in Haarlem heb gehad, waaronder een 
groothandel in drank, food en non-food. 
In die hoedanigheid heb ik een groot aantal 
ondernemers in de horeca leren kennen. 
Ik ben ervan overtuigd dat er kracht zit in 
samenwerken, samen zaken oppakken en groot 

maken. In Haarlem is dat niet altijd even 
makkelijk, ondernemers zijn soms sceptisch 
en afwachtend. Ik ben in mijn nieuwe rol ook 
aanwezig bij vergaderingen van Koninklijke 
Horeca Nederland, dan zie en hoor je zaken 
ook van een andere kant. Problematiek met 
jongeren en overlast, bijvoorbeeld. Ook daar 
kun je kijken wat je samen kunt oppakken en 
anders kunt doen. De horeca in Haarlem is 
de laatste jaren ge-explodeerd, er zijn heel wat 
zaken bijgekomen. Hoe mooi zou het zijn om 
in gezamenlijkheid zaken op te pakken en te 
zorgen dat het ons allemaal beter gaat dan dat 
we het alleen op moeten lossen?” 

OP Je blAUWe OGen VertrOUWen
Menno Jansen van Spectrum Advocaten 
van de Haarlemse van Eedenstraat is 
inmiddels aangeschoven bij het gesprek. 
“Met Jeroen heb ik al ruim 20 jaar een hele 
prettige vertrouwensband”, geeft hij aan. 
“Horecaondernemers zijn over het algemeen 
snelle schakelaars, ondernemers die al gauw 
denken ‘dat het allemaal wel goed zit’ of ‘dat 
je later wel kunt betalen’. Niet vanuit onwil 
maar logischerwijs vanuit onwetendheid. Er 
komen veel zaken op ze af. Denk aan contracten 
met bierbrouwers, het vinden van de juiste 
ondernemingsvorm, fi nancieringsvraagstukken, 
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pachten, kopen of huren van een pand… erg 
handig om daar bij aanvang al een deskundige 
bij in te schakelen en je goed te laten 
informeren.”“Een goede advocaat is inderdaad 
echt onontbeerlijk in mijn vakgebied”, vult 
Jeroen aan. “Menno heeft me indertijd in 2003 
goed op weg geholpen, maar ook in allerlei 
stappen die daarna volgden ondersteund met 
waardevol advies. Zowel privé als zakelijk. Ik 
ben straight in mijn ondernemerschap, ik doe 
zaken zoals het hoort. Maar dat betekent niet 
dat ik alles weet en overal aan denk. Ik beveel 
Menno ook altijd aan bij collega-ondernemers, 
als ik hoor dat ze ergens mee zitten of een 
probleem hebben. Ik ben ervan overtuigd dat 
het veel kosten en ellende kan voorkomen als je 
zaken goed regelt.” 

Met een frisse blik
“Wij zijn onpartijdig, onafhankelijk en kijken 
met een frisse blik en een flinke dosis expertise 
naar de situatie”, zegt Menno. “In de Haarlemse 
horeca kennen we inmiddels het klappen van 
de zweep. Maar we opereren natuurlijk ook in 

andere branches door heel Nederland. De naam 
van ons kantoor zegt het al; we bekijken het 
hele juridische spectrum voor het MKB met 
onze zes advocaten. Arbeidsrecht, intellectueel 
eigendomsrecht, vastgoed- en contractrecht en 
ondernemingsrecht zijn onze pijlers. Daarbij 
kiezen we voor een integrale aanpak, zodat je als 
ondernemer niet van loketje naar loketje wordt 
gestuurd. En op een pragmatische no-nonsense 
manier. Met als belangrijkste uitgangspunt: een 
band met de klant. Mede door Jeroen hebben 
we al met veel Haarlemse ondernemers kennis 
gemaakt, en we zien er naar uit om dat met het 
netwerk van INTO Business nog verder uit te 
breiden. Zullen we daarop proosten met een 
heerlijk biertje?”
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