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Bekijk ook het item ‘Gluren bij de buren’ met Barbara
Zwezerijnen op ons YouTube-kanaal OnderNamenTV

Barbara Zwezerijnen alweer tien jaar actief

‘De jaren vliegen voorbij!’
Ergens in het laatste kwartaal van het kalenderjaar kijken we
veelal met onze deelnemers vooruit naar het aankomende
jaar. Gesprekken over wat ons te wachten staat en wat er
speelt bij de klanten. Zo zat uitgever Danny Rietveld ook met
Barbara Zwezerijnen van Zwezerijnen Advocatuur. De immer
vriendelijke IJsselsteinse jurist moest hij zelfs attenderen op
een bijzondere mijlpaal: ‘Goh, dat is waar ook: in 2018 ben ik
alweer tien jaar bezig. Zelf sta je daar niet zo snel bij stil. De
tijd vliegt werkelijk voorbij.’

Leuke bijkomstigheid: ook OnderNamen bestaat tien jaar in
2018 en zodoende is het van meet af aan een wederzijdse samenwerking. Hoog tijd om hierbij stil te staan tijdens een lunch in
Brasserie De Kloostertuin. ‘Dat is toch wat leuker dan mijn
kantoor’, aldus Barbara.
‘De starter’
Nog voor het eerste bakje koffie op tafel staat gaan de gedachten
terug naar het begin. ‘Het begon met dat jij mij benaderde voor
het item ‘De Starter’, een rubriek voor startende ondernemers. Ik
had nooit gedacht te adverteren of iets dergelijks, maar dit was
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toch een hartstikke mooie manier om mij al snel bekend te maken
in de regio.’ Danny vult aan: ‘Daarna kwamen we al snel tot de
rol van columnist. Barbara wilde wel eenmaal per kwartaal in de
pen klimmen om onze lezers te voorzien van tips of adviezen op
het juridische vlak. Uiteraard in combinatie met de dingen die zij
dagelijks meemaakt. Gezien het feit dat ze nog steeds columniste
is, kunnen we concluderen dat ze in die rol geslaagd is.’ Barbara:
‘Ik denk het wel, alhoewel ik er wel bij moet zeggen dat het niet
ieder kwartaal even makkelijk is. Ik heb toch te maken met beroepsgeheim. Maar ach, als die deadline weer naderde kwam het
altijd wel goed.’

‘Het is belangrijk
om je in te zetten voor
je leefomgeving’
Maatschappelijk betrokken
Een groot netwerk is één, een breed gewaardeerd netwerk is iets
anders. En we kunnen gerust stellen dat Barbara in de loop der
jaren haar netwerk in die tweede categorie heeft opgebouwd.

‘Dat is natuurlijk verlopen. Ik bedoel, het was geen doel vooraf.
In de eerste jaren kwam ik er al snel achter dat ik netwerken, het
ontmoeten van collega-ondernemers, erg leuk vond. Bij zowel de
VIHIJ in IJsselstein als OnderNamen in de Lopikerwaard kwam
ik in contact met leuke regionale ondernemers. Toen bleek al
snel: van een goed gesprek met elkaar leer je toch het meest.’ Een
van de andere redenen dat Barbara in de loop der jaren gewaardeerde relaties heeft leren kennen is ook haar maatschappelijke
inzet. Zo was ze onder meer bestuurslid bij de VIHIJ, Museum
IJsselstein en Stichting Leergeld. ‘Ook daar rolde ik vanzelf in.
Het is belangrijk om je voor je eigen leefomgeving in te zetten,
vind ik tenminste. Vaak beschikken ondernemers over bepaalde
eigenschappen en kun je veel betekenen. Ik kan daar enorm veel
voldoening uithalen.’

‘Van een goed gesprek
met elkaar leer je toch
het meest!’
Mediation
Barbara staat haar cliënten bij op het gebied van arbeids- en
ondernemingsrecht. ‘De ondernemers, en dan redelijk in de
omgeving van de Lopikerwaard, zijn mijn doelgroep.’ Wat maakt
haar vak zo leuk? ‘De ontmoetingen met de ondernemers zelf,
het feit dat ik ze mag bijstaan in oplossingen en advies mag geven
bij ondernemende vraagstukken. Voor vele ondernemers is het
arbeidsrecht, of überhaupt het juridische aspect van het ondernemen, een lastig item. Ik vind het fijn als verlengstuk van hun
organisatie te mogen optreden.’

Barbara Zwezerijnen is een juridische adviseur die gelooft dat de
oplossing vaak op tafel ligt middels een gesprek. ‘Mede daarom
ben ik in de loop der jaren ook mediation erbij gaan doen. Het is
te allen tijde ook mijn advies: blijf in gesprek met elkaar, hoe lastig
het soms ook is. Je kunt vele maanden procederen vaak voorkomen
door de oplossing proberen te zoeken aan tafel. En dat hoeft niet
samen, ook daar kun je iemand bij inschakelen.’
Toekomst
Uiteraard hoort bij een terugblik ook een vooruitblik. Wat de
toekomst zal brengen voor Barbara is een lastige. ‘Uitbreiden is
op dit moment geen doel. Ik vind mijn werk en hoe het nu gaat
enorm leuk en ik denk dat dat het meest belangrijk is, zowel voor
mij als mijn klanten. De tak van mediation hoop ik wel wat meer
uit te breiden. Ik merk dat veel ondernemers daar nog baat bij
kunnen hebben. En ach, laten we afspreken hier in 2028 weer een
lunch te doen. Dan zien we dan wel hoe het gelopen is!’
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