
  
Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is een ambitieus advocatenkantoor, gespecialiseerd in 

vraagstukken die te maken hebben met vastgoed. Ze zijn werkzaam voor verschillende partijen in 

de vastgoedmarkt zoals gebiedsontwikkelaars, overheden, corporaties, beleggers en aannemers. In 

hetzelfde pand is Weebers Vaarten Notaris gevestigd. Hier kunnen particulieren en ondernemers 

terecht voor notariële werkzaamheden op het gebied van onroerend goed, ondernemings- en 

familierecht. Veel expertise onder één dak dus. Tussen de advocaten en het notariaat wordt dan 

ook intensief samengewerkt.  

 

Het gezicht van het kantoor 

tekst: Cai Vosbeek 

De deur van het prachtige pand van Weebers Vastgoed Advocaten en Weebers Vaarten Notaris 

aan de Paradijslaan zwaait open. "Kom binnen", lacht een vriendelijke medewerker. Ze stelt zich 

voor: 'aangenaam Nikki'. Ze neemt onze jassen aan, haalt koffie en gaat op zoek naar onze 

afspraak. Het lijkt alsof ze dit werk al jaren doet. In werkelijkheid is Nikki Scholtens pas een maand 

geleden gedetacheerd via Ergon. Het is haar eerste baan sinds ze negen jaar geleden na een 

scooterongeluk thuis kwam te zitten. Angélique Claassen, advocaat en notaris Heleen Vaarten 

vertellen enthousiast over de samenwerking met Ergon. 

 

Angélique: "Wij waren al een tijdje op zoek naar een medewerker met een beperking. Deels 

ingegeven door onze missie waarbij wij als kantoor het beste resultaat willen bereiken voor onze 

cliënten, maar ook voor de maatschappij in zijn geheel. Daarnaast kregen we van onze cliënten 

steeds vaker de vraag welke invulling wij geven aan social return. Reden genoeg om de koe bij de 

horens te vatten. We zijn gaan zitten en ontdekten dat er veel tijd wordt besteed aan gasten 

ontvangen, koffie brengen en stukken kopiëren. Zaken die gedaan moeten worden, maar waar 

weinig tijd voor is. We wilden graag een representatief persoon die iedereen  een warm welkom 

heet. Het gezicht van het kantoor, eigenlijk. We hebben contact opgenomen met Ergon en toen was 

het snel geregeld." 

 

Van onze klanten kregen we vaker de vraag welke invulling wij geven aan social return 

 

Nikki: “Het bevalt goed. Het is nog even wennen omdat ik zo lang thuis heb gezeten. Ik werk 12 uur 

per week. Door het scooterongeluk heb ik mijn opleiding in de zorg niet af kunnen maken. Twee jaar 

geleden werd ik doorverwezen naar Ergon. 'Ergon', dacht ik. Dat is toch voor mannen in de 

groenvoorziening? Maar nadat ik een aantal keren op gesprek ben geweest, ben ik van mening 

veranderd. De doelgroep van Ergon is veel breder." 

  
Norse types 

"Ik wist niet wat ik van dit werk kon verwachten. Ik ken geen notarissen of advocaten", vertelt Nikki. 

"Het zijn vast van die norse types en misschien kijken ze wel op me neer? Maar dat is helemaal niet 

het geval. Ze zijn erg aardig. Alle dingen die ik hier doe, leer ik al doende. Als ik tegen mijn vrienden 

zeg dat ik op een advocaten- en notaris kantoor werk, vinden ze het wel interessant. Maar verder 

vertel ik niets. Ik heb geheimhoudingsplicht en daar hou ik me aan." 

  
Job Creation 

Heleen: "Aanvankelijk dachten wij dat we geen plek hadden voor een sociale invulling van een 

vacature. Maar als je bereid bent om buiten de gebaande paden te treden, kan het wel. Wij zijn 

actief op zoek gegaan naar werkzaamheden die we zouden kunnen laten doen door iemand als Nikki. 

Een soort Job Creation. Doordat iedereen zich een beetje aanpast, wordt de wereld een beetje 

mooier. Dat geldt ook voor Nikki; ze wilde eigenlijk in de zorg werken maar ze is deze nieuwe 

uitdaging aangegaan. Nu zorgt ze voor ons." 

 
Ergon is actief als intermediair. Ze bieden maatwerk en ondersteuning aan mensen die niet zelfstandig mee kunnen op de 

arbeidsmarkt. Ergon kijkt naar processen en doelstellingen bij ondernemingen enerzijds en naar capaciteiten en 

kwaliteiten van mensen met een arbeidsbeperking anderzijds. Vervolgens zorgen zij samen met de ondernemer voor een 

match tussen deze twee. Dat doen ze op dit moment voor zo’n 2500 mensen in honderden bedrijven. Van grootschalige 

projecten bij grote ondernemingen tot de winkel bij u om de hoek.  


