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Borrelpraat

Beoordeling:
Locatie:          

(pand aan de Spuistraat)

Kwaliteit bier:       

(koud, bemande bar, maar geen tap)

Aanwezigheid:       

(Werkelijk iedereen was aanwezig, behalve partners: 

die kent dit kantoor niet)

Catering:           

(oesters, lopend buffet(!))

Gezelligheid:      

(divers publiek, ongedwongen sfeer)

Spuistraat 10 Advocaten

Op vrijdag 27 januari 2012 werd het ABB wel-

kom geheten op de kantoorborrel van Spuistraat 

10 Advocaten, aan, hoe kan het ook anders, de 

Spuistraat 10 te Amsterdam.

Door: Lorentz Bults en Sophia van Vloten
Foto’s: Yna Heslinga

Spuistraat 10 Advocaten heeft een authentiek, eigen karakter: het 

kantoor is voortgekomen uit het vroegere Bureau Rechtshulp. Na 

een landelijke reorganisatie is het Amsterdamse Bureau Rechtshulp 

opgeheven en zijn haar werkzaamheden grotendeels overgenomen 

door Spuistraat 10 Advocaten.

Het eigen karakter van Spuistraat 10 Advocaten uit zich zowel in 

de stijl en inrichting van het kantoor als in de praktijk die er wordt 

gevoerd. Traditioneel richt Spuistraat 10 zich hoofdzakelijk op 

advies en rechtshulp aan particulieren, ondernemers en kleinere 

bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere groepen mensen. 

De benedenverdieping heeft een ruime en vriendelijke entree met 

zicht op (spreek)kamers voorzien van retro bloemetjesbehang en 

dito schemerlampen. 

De sociale achtergrond van het kantoor is goed terug te zien op 

de kantoorborrel: een ieder is welkom. Niet alleen het ABB wordt 

met open armen ontvangen, ook vrienden, familieleden (inclusief 

kinderen van diverse leeftijdscategorieën), medewerkers van het 

aanpalende advocatenkantoor en zelfs oud-kantoorgenoten van 

twee nieuw aangetrokken medewerkers zijn present. Ook het on-

dersteunend personeel is volop aanwezig.

Het sociale karakter van Spuistraat 10 Advocaten uit zich ook dui-

delijk in de strakke organisatie van de gezellige kantoorborrel. Bij 

wijze van welkom worden oesters en champagne (althans: prosecco) 

aangeboden. Het ABB heeft niet kunnen achterhalen of dit op elke 

vrijdagmiddagborrel zo gaat, omdat deze kantoorborrel tevens een 

verlate kerst-, nieuwjaars- en dus een welkomstborrel voor twee 

nieuwe medewerkers bleek te zijn. Het ABB vermoedt daarom 

wel dat deze kantoorborrel iets ‘bijzonderder’ was dan de reguliere 

kantoorborrel van Spuistraat 10 Advocaten.

De catering is grondig aangepakt en bovendien geheel in house 

gefaciliteerd. Eén van de secretaresses is in het verleden chef-kok 

geweest en heeft – samen met één van de twee nieuwe medewerkers 

– de hele dag in de kantoorkeuken gestaan om een uitstekend lopend 

buffet te kunnen presenteren, welke het niveau van de gemiddelde 

borrelhappen volledig in het niet doet vallen.

De bar (normaal gesproken in gebruik als receptiebalie) wordt 

bemand door familieleden (van kantoordirecteur Ruud Krikke). De 

nieuwe medewerker die niet is belast met keukendienst heeft de 

schone taak op zich genomen om voor de muziek te zorgen. Daaraan 

heeft zij invulling gegeven in de vorm van een live duo (familie) dat 

met gitaar en keyboard de muzikale aankleding van deze kantoorbor-

rel verzorgt. Het ABB heeft niet vaak live muziek op een kantoorbor-

rel mogen beluisteren en dat is dus bijzonder te noemen.

Al met al was het een zeer geslaagde kantoorborrel:  druk, uitstekend 

georganiseerd en een divers publiek.
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