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In april 2019 vestigden 
strafrechtadvocaten Ilse van  
der Meer en Jan-Hein van Dijk  
zich met hun kantoor op een 
bijzondere plek in Haarlem: 
Spaarne 1. Ilse woont in 
Heemstede en Jan-Hein in 
Amsterdam, Haarlem ligt mooi in 
het midden. “De stad voelt heel 
comfortabel, we waren  
snel ingeburgerd.”

Jan-Hein: “Een andere belangrijke reden 
waarom we naar Haarlem zijn gekomen,  
is vanwege de dynamiek van de rechtbank 
hier met veel zaken over Schiphol.  
De organisaties waar wij mee te maken 
hebben in Amsterdam zijn erg groot en 
anoniem. Het is hier vriendelijker  
en kleinschaliger.” 
Ilse: “Zelfs het politiebureau ligt op 
loopafstand. In Amsterdam is alles zo snel  
en heftig. Haarlem is een prettige stad, 
qua sfeer een beetje het Amsterdam van 
twintig jaar geleden. Haarlemmers zijn zeer 
toegankelijk; de winkeliers herkennen je  
hier nog en alles is er : restaurants, musea  
en optredens.” 
Jan-Hein: “Als strafrechtadvocaat werk  
je door het hele land. Wat dat betreft  
hadden we ons ook elders kunnen vestigen. 
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‘Haarlemmers zijn zeer toegankelijk’
VAN DIJK VAN DER MEER ADVOCATEN

Ilse: 
‘In Amsterdam is 

alles zo snel en heftig’

Wij hebben gekozen voor een mooie locatie 
in een leuke stad. Haarlem heeft niet de 
arrogantie van Amsterdam, maar wel de sfeer 
van een grote stad.”

WAARIN ONDERSCHEIDEN 
JULLIE JE VAN ANDERE 
ADVOCATENKANTOREN?
Ilse: “Jan-Hein en ik zijn heel verschillend 
van karakter, maar hebben beiden oog voor 
kwaliteit en menselijkheid.” 
Jan-Hein: “We zijn een jong kantoor, maar 
zitten alle twee al meer dan vijftien jaar in 
het vak. Bij Spong Advocaten hebben we veel 
ervaring opgedaan met grote, ingewikkelde, 
maar ook met kleinere zaken.” 
Ilse: “Die mix is interessant. Bij verhoorbijstand 
is menselijkheid van belang. Cliënten zijn vaak 
nog nooit met politie in aanraking geweest. 
Het is interessant om ze daar in te begeleiden.” 
Jan-Hein: “We willen graag persoonlijke 
aandacht geven. Bij strafrechtzaken weten 
verdachten vaak niet wat ze overkomt,  
zij staan plotseling in contact met de politie. 
Ik vind het fijn om te kijken naar de mens 
achter de verdachte en vervolgens een  
plan van aanpak te maken.”

HOEZO STAAN VERDACHTEN 
‘PLOTSELING’ IN CONTACT  
MET DE POLITIE?

Jan-Hein: “Denk aan geweld in het 
uitgaansleven, een jongere raakt betrokken 
bij een vechtpartij of iemand veroorzaakt 
een zwaar ongeval op de weg. Daar kies je 
niet voor, het overkomt je. Plots ben je zelf 
verdachte en zit je op het bureau, dat is wel 
even schrikken.”
Ilse: “Verdachte zijn kan gevolgen hebben 
voor je baan en je geestelijke gesteldheid.  
Je hebt ineens te maken met een systeem 
waar je niet in terecht wilt komen.”

JULLIE ROEMEN JEZELF OM EEN 
HELDERE AANPAK EN SCHERPE 
ANALYSES.
Ilse: “Daar drukken we onze kwaliteit mee 
uit.” 
Jan-Hein: “Op basis van onze ervaring  
zien we gelijk welke kant een zaak opgaat. 
In een vroeg stadium kunnen we de  
cliënt adviseren welke aanpak te kiezen.  
Een heldere aanpak is juist in het 
jeugdstrafrecht enorm van belang. Je hebt 
te maken met minderjarigen. Juridisch 
taalgebruik daar kunnen ze niets mee, ze 
willen weten wat hen te wachten staat.” 
Ilse: “Jan-Hein is enorm geduldig, hij blijft 
uitleggen en toetsen of de boodschap wel 
aankomt bij de cliënt. Dat vind ik heel knap.”
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