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ADVOCAAT IS EEN BREED
BEGRIP

Een goede

Verbinding
Hoe je als niet-Zwollenaar naast je drukke advocatenbestaan secretaris wordt bij De Nieuwe Hanze Unie? Met die prangende vraag
gingen wij op pad naar het mooie gebouw van Dommerholt Advocaten. Daar hebben we Harm Hommes (29 jaar) om antwoord gevraagd.
Benieuwd naar zijn inspirerende woorden? Je vindt ze in dit artikel.

"Ik geloof in een goede verbinding
tussen, onderwijs, overheid en ondernemingen."

Harm is nu zo’n twee jaar werkzaam bij Dommerholt Advocaten.
Hij is onderdeel van de sectie
ondernemingsrecht. Dat houdt
in dat hij ondernemers bijstaat
in alles wat zij tegenkomen. Dat
zijn veelal geschillen; als iemand
bijvoorbeeld zijn afspraak niet
nakomt of niet betaalt. Ook zet
Harm heel veel samenwerkingen
op tussen bedrijven.

DE WEG NAAR ZWOLLE

Zelf komt Harm oorspronkelijk uit een plaatsje genaamd
Glimmen: een 1700-inwoners
tellend dorpje in Groningen. Na
zijn studie Rechten vond hij werk
in Amsterdam bij een groot advocatenkantoor dat gespecialiseerd
is in het bankwezen. “Ik maakte
veel uren en op een gegeven
moment ging de work/life-balance de verkeerde kant op,” vertelt
Harm. Hij ging op zoek naar wat
anders en kwam zo bij Dommerholt Advocaten. Hoewel je
als advocaat nou eenmaal meer
dan 40 uren per week maakt,
weet hij werk/privé nu beter te
combineren, daarnaast is bij zijn
huidige baan het contact veel
persoonlijker dan bij zijn vorige
baan. “Je telefoneert direct met
de ondernemers, zonder eerst
doorverbonden te moeten worden
door een stafafdeling. En je denkt

NEXT STOP: DNHU

WIST JE DAT...

Harm recent papa is geworden?
Names DNHU: Gefeliciteerd Harm!
Je Dommerholt Advocaten ook kan volgen op
Twitter en LinkedIn?
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Via een collega bij Dommerholt
Advocaten leerde Harm Emmely
(directrice DNHU) kennen. DNHU
zocht op dat moment bestuurders en Harms collega dacht dat
hij daar wel geschikt voor was en
het leuk zou vinden. “Het concept
sprak me heel erg aan en ik wil
graag mijn steentje bijdragen
in de regio. Ik geloof wel in een
goeie verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemingen.

Dat was voor mij dan ook reden
om onderdeel te worden van
DNHU,” aldus Harm.

SECRETARIS VAN DNHU

Ieder bestuurslid heeft een taak
waarin hij gespecialiseerd is.
Aangezien Harm als advocaat op
juridisch gebied goed is onderlegd, richt hij zich voornamelijk
op dat gebied van De Nieuwe
Hanze Unie. Hij houdt onder andere bij welke afspraken er met
welke personen zijn gemaakt en
daarvoor stelt hij regels op.

IK VIND DNHU…

“… Heel leuk,” vertelt Harm
enthousiast. “Je hebt natuurlijk
vaker dat studenten opdrachten
doen voor opdrachtgevers, maar
dit gaat nog even een stapje
verder. DNHU bevat nieuwe
elementen zodat je meer leert als
student en alle partijen er meer
aan hebben.”

"Als je eenmaal binnen
bent, verbreed je al
gauw je netwerk."
We zijn het er over eens dat het in
het onderwijs nog wel eens voorkomt dat studenten bij projecten
meer prioriteit geven aan hun
studiepunten, dan aan de input
die ze moeten leveren voor het
bedrijf. “Doordat je meedoet aan
een project dat je echt leuk lijkt,
raak je ook intrinsiek gemotiveerd. Daardoor krijgt het veel
meer waarde.”
Daarnaast is het netwerk dat je
opbouwt een belangrijk voordeel
van DNHU volgens Harm: "als je
eenmaal binnen bent verbreed je
al gauw je netwerk.”

DNHU & ONDERNEMERS

Ook ondernemers hebben profijt
van DNHU, vindt Harm. “Je ziet
mensen aan het werk die je later

misschien wel wil aannemen.”
Door middel van DNHU hoeven
de ondernemers niet zelf hun
vraagstukken op te lossen, wat
de nodige kosten met zich meebrengt. Daar komt bij dat studenten vaak een frisse blik hebben
en zo met creatieve oplossingen
komen. DNHU is niet alleen een
verbetering van je bedrijf, maar
ook voor het aannemen van
personeel.
Bij Dommerholt Advocaten
vinden ze het bijvoorbeeld ook
erg waardevol om studenten te
spreken die nu een juridische opleiding volgen. "Je krijgt daardoor
de huidige trends en ontwikkelingen goed mee." aldus Harm.

DNHU & REGIO ZWOLLE

DNHU heeft een positief effect
op de regio omdat studenten met
bedrijven en overheid samenwerken. Hierdoor leggen de studenten meer contacten en is de kans
waarschijnlijk groter dat ze in de
regio blijven. “Hipster Amsterdam trekt natuurlijk ook iedereen
en heeft wel veel te bieden, maar
Zwolle net zo goed. Het zou zonde zijn als je alleen ziet hoe gaaf
het in Amsterdam is en vergeet
dat de omgeving hier ook veel
kansen biedt.” Vindt Harm.
Met zijn enthousiasme laat Harm
duidelijk merken dat hij DNHU
een belangrijk en waardevol
initiatief vindt.
Dus, om de hamvraag te beantwoorden (waarom word je als
niet-Zwollenaar secretaris van
DNHU?): "Omdat DNHU gewoon
heel leuk is!"
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