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Menno Jansen is samen met Wouter Schellart 
en Marten van Buiten partner van Spectrum 
Advocaten, dat uit 7 advocaten en 2 juridische 
secretaresses bestaat. Naast Menno zijn ook 
Wouter Duineveld en Irene Epe als advocaat 
actief in de regio IJmond. De 31-jarige Irene is 
gespecialiseerd in arbeidsrecht en woont in 
Beverwijk. De 33-jarige Wouter is een geboren 
en getogen Heemskerker. Hij is gespecialiseerd 
in zowel arbeids- als bestuursrecht. “Wonen en 
werken in dezelfde regio heeft als voordeel dat je 
dezelfde taal spreekt”, zeggen zij.
Irene werkt sinds drie jaar bij Spectrum, Wouter 
sinds november vorig jaar. Beiden zijn druk 
met het opbouwen van hun eigen praktijk. 
Vooralsnog hebben zij het druk met een gevarieerd 
klantenbestand. 
Beiden roemen de dynamiek binnen Spectrum 

Advocaten en waarderen het vertrouwen dat zij 
van hun werkgever ontvangen. “Wij gaan hier 
nooit voor eigen gewin”, zegt Wouter, “de klant 
staat altijd voorop.” Wouter was hiervoor onder 
andere werkzaam bij de gemeente Heemsterk. 
“Dat is nu een voordeel in mijn werk. Ik weet hoe 
ondernemers moeten optrekken met overheden 
inzake vergunningen, huurderszaken en vastgoed. 
Ik ben bekend met de procedures en de werkwijze 
van gemeenten en daarmee kan ik mijn klanten 
verder helpen.”

Nederland in het klein

Volgens Menno is IJmond Nederland in het klein. 
“Het is een gebied met een prachtige natuur, maar 
tegelijkertijd is er ook veel industrie. Verder nemen 
de visserij en de scheepvaart een belangrijke 

positie in; de grootste zeesluis ter wereld 
bevindt zich hier. De gemeenten zijn aan elkaar 
vastgegroeid en werken waar mogelijk samen. De 
diversiteit van de ondernemers is groot. Daaronder 
bevinden zich diverse pareltjes, die wereldwijd 
zaken doen, maar ondertussen ook nuchter en 
bescheiden zijn en niet van de daken schreeuwen 
wat zij kunnen en doen.”
IJmond kent een van de meest actieve 
ondernemingsverenigingen van Nederland: 
OV IJmond. Irene: “Wij zijn met ons kantoor al 
jaren actief lid van deze club.” In totaal zijn 500 
bedrijven lid van deze organisatie, die bekend 
staat als doortastend en zorgvuldig en die richting 
de politiek haar mannetje staat. Menno: “Toen 
de Velsertunnel enige tijd dicht moest, ging OV 
IJmond direct in overleg met Rijkswaterstaat en 
gemeente. Het gevolg was dat ondernemers er 
nauwelijks hinder van ondervonden.” 

Verbinding op alle fronten

Irene: “Ik zie dat op alle fronten naar verbinding 
wordt gezocht. Vorig jaar staken IJmondse 
ondernemers de koppen bij elkaar om te kijken 
waar in deze tijd van corona behoefte aan 
was. Dan is er koortsachtig overleg en worden 
behoeftes direct ingevuld.” Menno vult aan: 
“Het tuindersgebied van Heemskerk kent veel 
familiebedrijven, die een zorgelijk coronajaar 
tegemoet gingen. Om zich te wapenen sloegen 
zij de handen ineen en bedachten zij allerlei 
initiatieven, zoals het sponsoren van bloembakken 
in het centrum van het dorp. Ook hebben zij nog 
vóór corona als gezamenlijke tuinders een merk 
in de markt gezet: Uitheemskerk.nl, dat zeer 
succesvol is gebleken.”

Wouter roemt de diverse netwerkorganisaties in 
IJmond, waar hij en zijn collega’s zelf ook deel van 
uitmaken. “Niet alleen op ondernemersvlak, maar 
ook daarbuiten vinden de mensen elkaar snel. Denk 
aan vrijwilligerswerk en het samen organiseren van 
particuliere initiatieven, zoals festivals ten behoeve 
van het goede doel.” De drie IJmondse advocaten 
zijn het met elkaar eens: de betrokkenheid van de 
inwoners en ondernemers zorgt voor verbinding.”

Praktische oplossingen

Menno: “IJmonders houden niet van procederen. 
Liever zoeken zij naar praktische oplossingen. 
Dat doen zij op een zakelijke manier. Daar hou ik 
van: nuchter, to the point en hoofd- van bijzaken 
scheidend.” Irene en Wouter beamen dat. Irene 
staat vooral werkgevers bij als het gaat om 
arbeidsrecht. “Wat opvalt is dat zij hun mensen niet 
zomaar de deur wijzen, maar op zoek gaan naar 
oplossingen waar beide kanten mee kunnen leven.”  

Altijd de verbinding zoeken
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'IJmonders houden niet van procederen. 
Liever zoeken zij naar praktische oplossingen'

Toen Menno Jansen in 1994 naar Heemskerk verhuisde, maakte hij kennis met de IJmondse bedrijvigheid. “Ik 
zag dat deze ondernemers constant de verbinding zoeken met elkaar. Dat spreekt mij aan.” Inmiddels komt een 

aanzienlijk deel van onze omzet van klanten uit deze regio. “Als advocatenkantoor passen wij bij deze regio.” 

Spectrum Advocaten en regio IJmond horen bij elkaar

Dat Spectrum is gevestigd in Haarlem is een 
voordeel noch een nadeel. Menno: “IJmond is 
gericht op Haarlem en andersom. Dat Spectrum 
goede zaken doet in IJmond heeft te maken met 
onze oplossingsgerichtheid en laagdrempeligheid. 
We schermen niet gelijk met uurtje-factuurtje en 
de mensen kennen ons. Als ik ergens in IJmond 
een kop koffie drink of een patatje eet, kan er 
zomaar iemand naar mij toekomen met een 
juridische kwestie. Dan ben ik een luisterend 
oor en sta ik die persoon bij. Relaties hier zijn op 
vertrouwen gebaseerd en dat vind ik fijn.” Maar ook 
op duurzaamheid: “Met sommige klanten doe ik al 
vanaf het allereerste uur zaken. Ik begon in 1996 
als advocaat en een aantal ondernemers is ook al 
zo lang mijn klant. Het geheim? Weet wat er bij je 
klant speelt.” Veel van die klanten zijn middelgrote 
(familie)bedrijven. “Het leuke is dat je die bedrijven 
ziet groeien en dat je zelf meegroeit. Ik denk 
dat dat de kracht is van Spectrum: wij houden 
constant vinger aan de pols en bewegen mee met 
onze klanten.”   

V.l.n.r. Irene Epe, 
Menno Jansen en 
Wouter Duineveld


