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Ingrid van den Heuvel-Beerens:
"Vanaf het moment dat ik het vak
strafrecht kreeg, wist ik het:
dit is wat ik wil doen!"

De serie die je volgens velen, en ik deel die
mening, gezien moét hebben is ‘Making a
Murderer’. Zonder te veel te verklappen,
het gaat over recht en onrecht dat mensen
wordt aangedaan in de rechtbanken van
Amerika. Rustig toekijken vanaf de bank is
bijna niet mogelijk, het liefst laat ik me per
direct omscholen tot advocaat en voel ik een
enorme drang om die rechtszaal binnen te
stappen en mijn pleidooi te houden.
Ik kan concluderen dat het een goede serie
is en dat het vak van advocaat mij enorm is
gaan boeien.
Nu wil het toeval dat wij in Leidsche Rijn
per 1 januari een advocatenkantoor rijker
zijn: De Zaak in Recht. En een uitnodiging
van eigenaresse Ingrid van den HeuvelBeerens voor een kop koffie kon ik, helemaal
na het zien van de serie, niet afslaan. Ik
was te nieuwsgierig naar het leven van een
advocaat. Een paar dagen na de uitnodiging
word ik enthousiast binnen gelaten door
Ingrid en stap ik haar frisse kantoor binnen.
Nieuwe uitdaging
Ik kan niet anders dan ook haar meteen te
vragen naar ‘Making a Murderer’. “Ik moet
bekennen dat ik de serie nog niet heb gezien,
maar hij staat hoog op mijn wensenlijstje”,
vertelt Ingrid. “De afgelopen tijd heb ik het
gewoon te druk gehad met het opzetten
van mijn eigen kantoor, veel vrije tijd was er
niet, maar dat gaat wel weer komen hoor.
Ik voel me hier gelukkig al helemaal thuis
en zit echt op mijn plek. Het is een fijne
omgeving. Midden in het winkelcentrum van
Vleuterweide, met andere ondernemers op
de gang en mijn ruime eigen werkplek.” Na
zes jaar bij een advocatenkantoor gewerkt te
hebben, was het tijd voor een nieuwe stap,
een nieuwe uitdaging. “Ik woon hier zelf om
de hoek en er is nog geen advocaat gevestigd
in Vleuterweide. Dus ik wilde maar al te graag
dat ‘gat’ opvullen”, vertelt Ingrid.
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"Ik wil dat mensen hier
gewoon binnen kunnen
stappen en een vraag kunnen
stellen zonder dat de teller
meteen gaat lopen"
Psychologie en rechten
Maar eerst even terug naar het begin van de studietijd. “Voordat ik
aan de studie Rechten begon, heb ik nog een jaar Sociaal Pedagogische
Hulpverlening gestudeerd. Dat bleek niks voor mij en zo maakte ik de
overstap naar Rechten. Vanaf het moment dat ik het vak strafrecht
kreeg, wist ik het: ‘dit is wat ik wil doen!’ Met succes heb ik mijn
studie afgerond en op mijn vorige kantoor kwam ik aanraking met het
personen- en familierecht en het civiele jeugdrecht. Dat werd mijn
tweede passie en zo heb ik de opleiding tot familierechtspecialist
gevolgd en de opleiding tot scheidingsmediator.” Ingrid staat dus
zeker niet alleen maar in de rechtszaal en is vaak ook een luisterend
oor. ‘Psychologie en rechten raken elkaar absoluut, zeker in het
familierecht, en dat vind ik ook mooi aan dit vak, de afwisseling.”
Kwaliteit
“Daarnaast is het van belang om je kennis bij te houden.
En niet alleen voor jezelf, maar het is verplicht vanuit de
staat. Als advocaat ben je eigenlijk altijd aan het studeren.
Het kost veel tijd, maar ik wil er zeker van zijn dat ik van alles op de
hoogte ben. Zo voel je jezelf zekerder en het is wel zo eerlijk naar je
clienten toe.”
Laagdrempelig
Als Ingrid thee haalt, betrap ik mezelf erop dat ik me enigszins verbaas
over de open en gezellige sfeer. Ik had me een advocatenkantoor toch
wat zakelijker en donkerder voorgesteld. Als ik deze gedachte met
Ingrid deel wordt me verteld dat dit een wat achterhaald beeld is. “Ik
wil dat mensen hier gewoon binnen kunnen stappen en een vraag
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Advocatenkantoor De Zaak in Recht
is gespecialiseerd in de onderstaande
rechtsgebieden:
		
Personen- en familierecht,
denk hierbij bijvoorbeeld aan (echt)scheidingen,
scheidingsmediation, het opstellen of wijzigen
van een ouderschapsplan, het berekenen of
het wijzigen van kinder- en partneralimentatie,
gezagskwesties, erkenning of ontkenning van
het ouderschap, voornaamswijziging, het
bijstaan van ouders bij ondertoezichtstelling en/
of uithuisplaatsing van een kind, conflicten met
gecertificeerde instellingen, voorwaardelijke
gesloten machtigingen, gesloten machtigingen en
overige familierechtelijke onderwerpen.
		
Civiel jeugdrecht,
denk hierbij aan de juridische bijstand aan
jeugdigen ten aanzien van een zorg- of
omgangsregeling met een van de ouders,
de keuze voor de hoofdverblijfplaats of een
verzoek met betrekking tot het gezag van een
van beide ouders. Ook kan gedacht worden
aan het verlenen van juridische bijstand
aan jeugdigen ten aanzien van verschillende
jeugdbeschermingsmaatregelen zoals een
ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, conflicten
met gecertificeerde instellingen, voorwaardelijke
gesloten machtiging of een gesloten machtiging.
		
Jeugdstrafrecht,
denk hierbij aan de juridische bijstand aan
jeugdigen ten aanzien van bijvoorbeeld diefstal,
drugsgerelateerde delicten, (zware) mishandeling,
openlijke geweldpleging, bedreiging en overige
strafrechtelijke verdenkingen.
		
Strafrecht voor volwassenen,
denk hierbij aan een verdenking van diefstal,
rijden onder invloed, (zware) mishandeling,
bedreiging, ernstige geweld- en/of zedenkwesties,
levensdelicten, drugsgerelateerde delicten,
verkeersongevallen en overige strafrechtelijke
verdenkingen.
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kunnen stellen zonder dat de teller meteen gaat lopen. Zo
heb ik ook een spreekuur waar mensen kosteloos en zonder
verplichtingen hun vragen kunnen stellen. Vaak kun je vooraf
al veel regelen zonder dat je mij daarbij nodig hebt.”
Transparantie
“Mochten mensen mij dan toch willen inschakelen, dan start
ik met een prettig en persoonlijk gesprek om te kijken of
het klikt. Helderheid en transparantie vind ik erg belangrijk.
Ik schets mijn clienten op voorhand een duidelijk beeld van
wat ze kunnen verwachten, ook omtrent de kosten. Deze
zijn op mijn website te vinden, want ik wil niet dat mensen
achteraf verrast worden. En wat betreft het proces, ik doe er
alles aan om mijn cliënt zo goed mogelijk bij te staan en hem
of haar voor te bereiden op hetgeen gaat komen. Maar ik ga
geen onwaarheden verkopen, niet naar mijn cliënt toe en niet
naar een rechter. De zaak is niet per se geslaagd als iemand
vrijgesproken is. Soms is het veel beter als iemand hulp krijgt.”
Succesverhalen
“Als ik dan na een tijd hoor dat het goed gaat met degene die
ik jaren geleden heb verdedigd, geeft dat veel voldoening.
Net zoals het een mooi moment is als twee mensen na een
mediation samen weg lopen. Als mensen voelen dat ik er alles
aan heb gedaan om hen zo goed mogelijk bij te staan en die
waardering uit spreken, ben ik geslaagd.”

Advocatenkantoor De Zaak in Recht
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
Tel: 030-755 53 88
Email: info@dezaakinrecht.nl
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