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NIEUW IN HET ARRONDISSEMENT 

om langs te komen en kennis te maken. Het 
netwerken in ons arrondissement is overigens 
niet beperkt tot acquisitie. “Ik heb ook 
contacten met andere advocaten met wie ik 
van alles kan bespreken van praktische zaken 
tot inhoudelijke vragen”.

Toekomstambities 

Het is misschien nog wat vroeg om al over 
toekomstambities te beginnen, maar met zo’n 
passie voor zijn vak en het ondernemerschap 
kan ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. 
Gelukkig wil Rutger best een tipje van de sluier 
oplichten. 

Op dit moment is hij nog druk met de 
opstartfase van zijn kantoor en maakt Rutger 
lange dagen. Dat vindt hij prima en hij haalt 
er veel plezier uit. Wel geeft hij aan dat hij ook 
zijn privéleven erg belangrijk vindt. “Ik heb een 
leuke vriendengroep en ik wil ook daarvoor tijd 
blijven vrijmaken. Gelukkig zijn enkele van mijn 
vrienden ook ondernemers en begrijpen we 
van elkaar dat het soms even druk kan zijn.” 

Verder wil Rutger naast zijn betalende 
cliënten zolang mogelijk actief blijven in de 
sociale advocatuur. Hij vindt het belangrijk 
om maatschappelijk betrokken en actief te 
zijn. Wel moet hij toegeven dat hij voldoende 
betalende cliënten nodig heeft om de 
toevoegingszaken te kunnen blijven doen. 
“Ik hoop dan ook dat er niet nog meer op de 
sociale advocatuur zal worden bezuinigd”. 

Rutger heeft zichzelf als doel gesteld om in 
ieder geval twee jaar te kijken of het hem 
bevalt om zijn eigen kantoor te hebben en om 
daarna de balans op te maken. In de toekomst 
behoort een tweede advocaat misschien tot 
de mogelijkheden. Rutger houdt de structuur 
van zijn kantoor graag simpel en werkbaar. En 
als het aan hem ligt, zien we over vijf jaar nog 
steeds de vlag van ‘Advocatenkantoor Walet’ 
wapperen op het adres De Wel 5a, unit 3 in 
Hoevelaken. 

We gaan het zien Rutger! In ieder geval 
wensen we je veel succes en hopelijk ook 
plezier in ons arrondissement. Hartelijk dank 
voor je tijd. ◗

Mr. R. Walet, de eerste advocaat in Hoevelaken

Door: Renate Verstraaten

Sinds 1 december 2016 mag Hoevelaken zich de trotse eigenaar noemen van een eigen 

advocatenkantoor, Advocatenkantoor Walet, opgericht en gedreven door mr. R. (Rutger) Walet. De 

redactie heeft met Rutger gesproken over zijn ideeën, drijfveren en toekomstambities. Wat daaruit 

met name naar voren komt is dat Rutger een zeer bevlogen en gepassioneerd advocaat is die zijn 

vak nog lang niet zat is en bovendien beschikt over een bijna aanstekelijk enthousiasme voor het 

ondernemerschap. 

Wie is Rutger?

Zodra ik Rutger vraag om wat over zichzelf te 
vertellen, begint hij direct enthousiast over de 
start van zijn eigen kantoor. “Ik zit nu midden 
in mijn opstartperiode waarin ik alles op orde 
moet krijgen. Het is veel werk, maar erg leuk 
om te doen allemaal. Maar misschien moet 
ik bij het begin beginnen.” Rutger heeft eerst 
Staats- en Bestuursrecht gestudeerd aan 
de Universiteit Utrecht en daarna aan de 
Universiteit van Amsterdam een tweede master 
Omgevingsrecht gedaan. Hij is zijn carrière 
gestart bij Labee Advocaten in Amersfoort, het 
kantoor waar hij ook zijn student-stage heeft 
gelopen. Hoewel hij een bestuursrechtelijke 
achtergrond heeft, heeft Rutger zich van 
meet af aan breed georiënteerd. Al vanaf zijn 
eerste jaren als advocaat heeft Rutger ook 
veel personen- en familierecht en daarnaast 
strafrecht gedaan. Een van zijn eerste zaken, 
een echtscheiding, heeft daarbij veel indruk 
achtergelaten. “Het ging om een cliënte die als 
een zielig hoopje mens binnenkwam. Toen na 
maanden de scheiding achter de rug was en 
alles was afgewikkeld zag ze het leven weer 
helemaal zitten. Het is fijn dat ik daaraan heb 
kunnen bijdragen door haar juridische dingen 
uit handen te nemen. En als je dan iemand treft 
die er zelf ook de schouders onder wil zetten, 
kun je mooie dingen bereiken.” 

Nieuwe start 

Na zeven jaar met veel plezier te hebben 
gewerkt bij Labee Advocaten was het tijd 
voor iets nieuws. “Op een bepaald moment 
heb je het werk in de vingers en vraag je je 
af wat verder te doen. Het ondernemerschap 
zit in mijn familie, mijn broer heeft zijn eigen 
horecabedrijf in België. De keuze was dan ook 
al snel gemaakt voor een eigen kantoor. Nu 

ben ik nog ongebonden en heb ik alle tijd, dus 
nu is het moment.” 

Het is een bewuste keuze van Rutger om 
zich in Hoevelaken te vestigen. “Ik ben zelf 
geboren en opgegroeid in Hoevelaken en 
mijn ouders wonen er nog steeds. Mijn vader 
heeft lange tijd in de plaatselijke politiek 
gezeten als wethouder, dus de naam Walet is 
hier bekend. En er was nog geen advocaat in 
Hoevelaken.” Een andere belangrijke keuze 
die je als zelfstandig ondernemer moet maken 
is volgens Rutger wat je als advocaat en 
kantoor wilt uitstralen. Als ik doorvraag naar 
de kantooruitstraling volgt er een duidelijk en 
stellig antwoord: “Als persoon zie ik mijzelf als 
sociaal, toegankelijk en betrokken en dat wil 
ik ook uitstralen met mijn kantoor. Ik vind het 
belangrijk dat mijn kantoor laagdrempelig is en 
dat cliënten zich vrij voelen om bij mij binnen te 
stappen.” 

Acquisitie

De start van zijn eigen kantoor, in een nieuw 
arrondissement, betekent voor Rutger ook 
veel acquisitie. Een van de eerste stappen 
die hij heeft gezet is het benaderen van 
de plaatselijke krant ‘De Stad Nijkerk’. De 
krant stond gelijk positief ten opzichte van 
een interview met de eerste advocaat in 
Hoevelaken en het artikel, waarin ook zijn 
website (www.advocatenkantoorwalet.nl) 
zal worden gepromoot, is begin februari 
geplaatst. Verder heeft hij zich gepresenteerd 
bij een netwerkbijeenkomst van lokale 
ondernemers en wil hij zich voorstellen bij alle 
collega-ondernemers op het industrieterrein 
Horstbeek in Hoevelaken waar hij is 
gevestigd. Begin maart volgt er nog een open 
huis waarvoor iedereen wordt uitgenodigd 


