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ZACHT OP DE PERSOON, MAAR HARD OP DE INHOUD. DAT IS TYPEREND VOOR MARLIJN KOPPELMANS IN DE 
UITOEFENING VAN HAAR ROL ALS ADVOCAAT EN MEDIATOR. “BINNEN MEDIATION WIL JE SAMEN TOT EEN OP-
LOSSING KOMEN. ALS ADVOCAAT WIL IK DE BESTE OPLOSSING VOOR MIJN CLIËNT. HOE DAN OOK BEN IK ER 
ALTIJD VOOR MIJN CLIËNT EN BEHANDEL IK DE WEDERPARTIJ MET RESPECT. DAT VIND IK BELANGRIJK.”  

Interview: Chantal Loverbos | Foto: Jessica van Duren

Begrip en daadkracht,
juist in een moeilijke tijd

ik dus altijd de tijd, om met aandacht 
en in alle rust de cliënt bij te praten.”

In echtscheidingszaken geeft Marlijn 
daarbij ook speciale aandacht aan de be-
hoeften en belangen van kinderen. Niet 
voor niets wordt ze door de rechtbank re-
gelmatig benoemd tot bijzonder curator. 
“Als gecertificeerd, bijzonder curator heb 
ik een bemiddelende rol ten aanzien van 
een conflict tussen ouders en adviseer ik 
de rechtbank. De belangen van het min-
derjarige kind vormen hierbij mijn primaire 
overweging.” Binnen haar dienstverlening 
is het dan ook mogelijk om kinderen 
een speciaal kinderconvenant te laten 
tekenen. Dit kost niets extra. 

“Mijn uurtarief is concurrerend ten 
opzichte van andere gespecialiseerde 
kantoren. Een goede advocaat of medi-
ator kost helaas geld. Maar ik vind dat 
het werk wat ik doe in verhouding moet 
staan met wat ik mensen bied. Daarom 
ben ik helder en transparant over de 
kosten. Dat wordt door mijn cliënten 
enorm gewaardeerd. Uiteindelijk draait 
het erom dat mijn cliënt tevreden is met 
de oplossing én het proces.”

Zo ging Marlijn in de afgelopen jaren 
zelf ook door een proces. Vanuit haar 
kundige basis heeft ze vooral moeten 
leren om ‘ondernemer’ te zijn. “Het 
kwam uiteindelijk neer op ‘gewoon 
doen’ en dat lukt me nu steeds beter. 
Al ben ik nog altijd eerst advocaat en 
daarna ondernemer en zakenvrouw.”

Marlijn studeerde af in 2000 op het 
gebied van personen- en familierecht 
aan Tilburg University. Tijdens haar 
studie werkte ze als juridisch mede-
werker bij een middelgroot advocaten-
kantoor in ’s-Hertogenbosch. Eenmaal 
afgestudeerd ging ze aan de slag als 
advocaat op datzelfde kantoor. Later 
blijkt dat Marlijn zestien jaar voor dit 
kantoor zou werken. 

Marlijn hield zich vanaf het begin bezig 
met het familierecht maar daarnaast 
was ze ook actief binnen het arbeids- en 
ondernemingsrecht. Ondanks deze ver-
schillende ervaringen bleef haar voorkeur 
voor het familierecht onveranderd. “Het 
familierecht vind ik heel interessant. Bij 
het familierecht komt juridisch veel kijken 
en er spelen vaak intense emoties. 
Daarnaast heb ik in het familierecht ook 
geregeld te maken met ondernemers. 
In dat geval is een scheiding complex 
en heeft deze ook zakelijk gevolgen. 
Desondanks is een directeur, aan het 
einde van een werkdag, ook gewoon 
een ouder met liefde voor zijn kind. Je 
blijft namelijk altijd ouders, ondanks de 
strijd die je voert.”

Maar bij een advocatenkantoor met een 
grotere focus op het ondernemingsrecht 
is er minder prioriteit voor familierecht en 
mediation. Toch wist Marlijn zich binnen 
het kantoor te specialiseren. In 2007 
behaalde Marlijn de juridische specialisa-
tieopleiding Personen- en Familierecht 
en sloot ze zich aan bij de vereniging 

van Familierechtadvocaten en Schei-
dingsmediators. Daarnaast heeft ze zich 
in 2008 ook via die vereniging gespecia-
liseerd tot advocaat- scheidingsmediator. 
Deze specialisatievereniging geldt in 
Nederland als een autoriteit. 

In 2016 besloot Marlijn haar eigen 
pad te volgen. Ze startte haar eigen 
advocatenkantoor. “De basis van mijn 
keuze kwam vanuit mijn gevoel, maar 
vervolgens heb ik het wel rationeel en 
gedegen aangepakt. Zo schreef ik een 
ondernemersplan, deed ik onderzoek 
naar mijn doelgroep en nam ik welover-
wogen een besluit voor de locatie van 
mijn kantoor.” In het centrum van Boxtel 
staat het kantoor van Koppelmans Advo-
catuur & Mediation. Precies zoals Marlijn 
dat heeft bedacht, is het een nichekan-
toor dat zich volledig richt op familierech-
telijke zaken, hoe eenvoudig of complex 
die ook mogen zijn. Of het nu gaat om 
een echtscheiding, de afwikkeling van 
een boedel of huwelijkse voorwaarden. 
Een omgang- of gezagskwestie, alimen-
tatie, pensioenkwesties of afstammings-
zaken. In al dit soort kwesties staat de 
kundige Marlijn haar cliënten bij. 

“Zowel als advocaat als in mediation-
zaken probeer ik het proces voor mijn 
cliënt makkelijk te maken. Juridisch 
is een zaak soms heel ingewikkeld. Ik 
vind het belangrijk om mijn cliënt uit te 
leggen waar het in de basis om gaat. 
Emoties kunnen de boodschap vertroe-
belen en voor een heldere uitleg neem 
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