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‘Verbinden als kracht’ 

 

LEES ONZE VISIE OP DE IMPACT VAN EEN TOTAAL BEELD 
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Anekdote III 

Het Friese doarp Eastermar werd groot nieuws toen daar in januari 2018 de PostcodeKanjer 

viel. De ruime aandacht van de pers ging niet alleen uit naar de winnaars van de ‘Kanjer’, 

maar ook naar andere interessante personen. Zo mocht de schipper van het wedstrijd 

skûtsje voor de camera vertellen of het wedstrijd varen met een skûtsje moeilijk was. Het 

nuchtere antwoord luidde: ‘Als je het kunt is het niet moeilijk’. 

Later, na wat doorvragen, geeft de schipper aan dat het uitdagende aan het wedstrijdvaren is 

om zo te manoeuvreren dat je elk vlaagje wind vast kunt pakken. ‘Want de wind kun je niet 

veranderen, maar de stand van de zeilen wel’.   

Om succes te hebben in een zeilwedstrijd spelen vele factoren een rol. Uiteraard het team 

(dat iedereen weet wat hij/zij 

moet doen en het ook doet), 

maar ook het voortdurend 

blijven zoeken naar je optimum 

en streven om het toeval zo 

klein mogelijk te maken. 

Daarnaast ook kwesties als ‘je 

de kop niet gek laten maken’ 

en waken dat je niet 

overmoedig wordt. 

Het omgaan met meer 

technische kwesties bepalen 

daarbij een deel van het 

succes. Op het juiste moment 

de juiste zeilen aan trekken 

dan wel te laten vieren is de 

manier om de druk en 

daarmee het schip naar je hand te zetten, geeft de schipper aan. 

Vergelijkbare ‘ervaringen’ als die van de schipper zie ik als project jursit bij het verstandig 

omgaan met juridische kwesties. De wisselwerking tussen techniek en omgeving. ‘Het is niet 

moeilijk als je het kunt’. En ook zoiets als  ‘de wind kun je niet veranderen, maar de stand 

van de zeilen wel’ om er vervolgens naar te streven de wind maximaal te ‘lezen’ om er op te 

kunnen anticiperen.  

Een juridische insteek staat daarbij niet op zich zelf. De fiscale structuur en inbedding zijn 

van cruciaal belang voor de koers en het traject. Ook ‘goed bestuur ‘ (governance) komt 

linksom (via bakboord) of rechtsom (via stuurboord) om de hoek kijken, evenals een 

passende strategie. 

Deze diverse factoren bepalen waar u uit kunt komen en ‘wij’ verbinden deze factoren graag 

met elkaar. 

 

Wij verbinden factoren graag met elkaar. Verbinden als kracht. 
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Enkele juridische topics 
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Zin om eens door te praten over een vraagstuk of belemmering waarvoor 

je meer dan een papieren oplossing zoekt?  

Maak een afspraak via www.projectjurist.nl   
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