
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: Abma Advocaten 
Branche: advocatuur 
Contactpersoon: Marije Sliphorst 
Aantal medewerkers: 4 
Email: info@abma-advocaten.nl 
Website: www.abma-advocaten.nl 

Deze maand interview ik onze voorzitter van de PRO in het gloednieuwe kantoor aan de Wilhelminalaan te 
Purmerend. De verhuisdozen zijn nog niet allemaal uitgepakt maar het ziet er prachtig uit.  

1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

Marije Sliphorst-Dekker, 38 jaar, geboren en inmiddels weer woonachtig in Middelie, getrouwd met Eric. Zij 
heeft ook in Purmerend gewoond en op school gezeten. “Voordat ik rechten/advocatuur ging studeren, heb ik 
nagedacht over de politie academie en de studie psychologie. Maar toch de keuze gemaakt voor Nederlands 
Recht aan de UvA te Amsterdam. Direct aan het begin van mijn studie rechten werd duidelijk dat ik een goede 
keus had gemaakt. In 2003 ben ik begonnen als advocaat. In mijn werk ben ik betrokken, analytisch en altijd op 
zoek naar ‘de’ oplossing. Dit op een nuchtere manier en in gewone voor ieder begrijpelijke taal. Maar dit geldt 
eigenlijk ook wel in mijn privé leven”, lacht Marije. Marije houdt van koken en tafelen met goede wijn. Haar 
favoriete keuken is Italiaans. Daarnaast is zij vaak op het circuit te vinden omdat haar man racet. 

2. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

“Abma Advocaten is al 45 jaar een begrip in de regio Waterland en omstreken. Het belangrijkste is dat wij onze 
klanten ontzorgen door de beste juridische kwaliteit te leveren op een integere manier. Wij kennen onze 
klanten waardoor wij pro actief kunnen acteren en meedenken. Niet alleen om conflicten op te lossen maar 
juist ook om deze te voorkomen. Wij geven een eerlijk advies, no nonsens. Als de klant geen gelijk heeft, dan 
zeggen wij dat ook”, aldus Marije.  
“Wij hebben alle specialisaties voor de Waterlandse MKB-er in huis: ondernemingsrecht, beslag- en 
executierecht, contractenrecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht en erfrecht. Mijn collega’s Saskia Peijnenburg, 
Felix Groot en Hans Abma en ik hebben ieder een eigen specialisme. Voor mij is dat het ondernemingsrecht, 
contractenrecht en erfrecht. Ik treed bij voorkeur op voor ondernemers die dicht bij hun onderneming staan 
en ook na groei nog altijd sterk betrokken zijn bij hun bedrijfsvoering.”  
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3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Abma Advocaten richt zich hoofdzakelijk op de MKB-er in regio Groot-Waterland. Maar ook voor particulieren 
staan wij graag klaar. We zitten dicht bij onze cliënten. Op korte termijn snel en makkelijk overleg hebben is 
een groot voordeel. De lijntjes zijn altijd kort.”  

4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“In 2008 ben ik een van de eigenaren geworden van Abma Schreurs  Advocaten,  omdat ik gevraagd werd. 
Toen was ik pas 5 jaar advocaat maar heb geen seconde getwijfeld.”  

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Ik ben gevraagd in de zomer van 2008 en in oktober 2008 zijn we van start gegaan. Een paar maanden dus. 
Op 1 juni 2019 is Abma Advocaten opgericht. En dat nu vanuit onze nieuwe locatie aan de Wilhelminalaan. Het 
leukste in mijn werk is de afwisseling, steeds weer andere mensen met andere vragen. Gemiddeld 1 x per 
week ga ik naar de rechtbank. Ik vind het fijn dat ik mensen kan helpen en mijn kennis kan delen waar 
ondernemers echt iets aan hebben. Daar haal ik veel voldoening uit. Daarnaast vind ik het een enorme 
uitdaging om aan je eigen bedrijf te werken en het zo in te richten als je zelf wilt”, vertelt Marije enthousiast. 

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

“Zeker”, zegt Marije. “Mijn bijdrage lever ik via de Rotaryclub Purmerend – Weidevenne (voorzitter in 2012-
2013) en als voorzitter van de PRO. Tevens ben penningmeester van VFNH (Vereniging Familiebedrijven 
Noord-Holland) en ik zit in de Match groep van de Waterlandse Uitdaging. Ik hou ervan mijn handen uit de 
mouwen te steken samen met de andere betrokkenen. Vele handen maken licht werk. Mijn voorzitterschap 
voor de PRO stopt over een klein jaar. Het is tijd voor nieuw bloed. Ik ga dan eerst even genieten van mijn 
extra vrije tijd totdat er weer iets nieuws op mijn pad komt”, lacht Marije.  

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“De voordelen zijn vrijheid en zelfstandigheid. Je kunt je eigen tijd indelen. Dat is gelijk ook het nadeel want als 
je niet oppast, houdt dat nooit op. Ook in het weekend word ik soms benaderd. Ik vind dat geen enkel 
probleem. Ik doe wat nodig is en kan het daarna weer loslaten en verder gaan met weekend vieren. Mijn 
telefoon staat altijd aan maar dat voelt niet als belastend.”  

8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“Durf, doorzettingsvermogen en vooral doen. En een beetje eigenwijs zijn. Hulp van anderen durven vragen. 
Weet vooral wat je goed kan en waar je niet zo goed in bent. Die dingen kosten te veel energie. Dat is fijn bij 
Abma Advocaten: ieder doet hier waar hij/zij goed in is. Wij zijn een klein en toegankelijk team en dat houdt 
het overzichtelijk.” 
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9. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 

“Klanten weten wat zij aan mij hebben. Ik sta altijd klaar en verkoop geen mooie praatjes. Ik ben toegankelijk 
en praat in begrijpelijke taal. Ik probeer tot de oplossing te komen voor mijn cliënten, soms is dat beslag 
leggen, procederen en alles wat daarbij komt, maar soms is het juist op een passende wijze het gesprek 
aangaan met de andere partij. Wij werken altijd samen met de klant. Hierdoor ontstaat er vertrouwen.” 

10. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Hier moet Marije even over nadenken. Er komt niet direct één persoon in haar op. Zij vindt het fijn om met 
haar naasten te sparren, haar advocaat collega’s, haar man of haar vader bijvoorbeeld. Op het werk sparren zij 
dagelijks met elkaar. Doordat ieder zijn eigen rechtsgebied heeft, kan complete kwaliteit gegarandeerd 
worden.  

11. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 

“Wij hebben de ambitie om nog iets te groeien tot 6 à 7 advocaten. Verder willen wij de opzet hetzelfde 
houden: een betrokken toegankelijk advocatenkantoor met ieder zijn eigen specialisme en mooie cliënten.”  

12. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Bedenk goed wat je wilt en laat je goed adviseren en informeren door deskundigen. Durf te vragen en vooral 
te doen.” 

13. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO? 
“Ik vond het een aangenaam interview. Een eer dat ik gevraagd werd.”   

14. Welke vraag heb ik niet gesteld maar had je wel graag willen beantwoorden?  

“Wat voor beroep had je gekozen als je geen advocaat was geworden?”  
Deze vraag heeft Marije reeds beantwoord onder vraag 1.  
 
Ik dank Marije voor haar tijd en heldere verhaal.  
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