
HET DAGELIJKS WERK VAN DESIRÉE CUIJPERS STAAT 

IN HET TEKEN VAN BINDEN, VERBINDEN EN ONT-

BINDEN. ZIJ VERLEENT JURIDISCH  
ADVIES, GEEFT ONDERSTEUNING 
AAN (JONGE) MENSEN EN IS EEN 
BETROKKEN SPARRINGPARTNER 
VOOR (KLEINE) ONDERNEMERS. PRAGMATISCH EN IN-

TEGER. VANUIT DE INTRINSIEKE MOTIVATIE OM OP-

RECHT VAN BETEKENIS TE ZIJN EN MENSEN MET EXPER-

TISE EN COMPASSIE BIJ TE STAAN.

fysiek ziek worden als er sprake is van on-
recht, oneerlijkheid of onzuiverheid. Toch 
zal ik steeds die strijd aangaan, omdat ik 
vind dat iedereen ’s nachts lekker moet 
kunnen slapen, zonder zorgen over pro-
blemen of pijnpunten met werknemers, 
werkgevers, businesspartners, familiele-
den en/of kinderen.”

Desirée is klein van stuk, maar groot in het 
staan voor haar medemens. Binnen de ad-
vocatuur staat ze dan ook bekend als de 
collega die complexe zaken aankan en 
daarvoor ook diep kan gaan. “Ik krijg de 
ogenschijnlijk onbelangrijke details boven 
water die cruciaal blijken te zijn. Waar-
schijnlijk wederom door die onbewuste 
leiding die me op het juiste spoor zet.”

Het enige nadeel in haar werkwijze is, zo 
constateert ze zelf, dat ze niet op te jagen 
is. Zowel privé als professioneel niet. “Dat 
werkt averechts. Spoedklussen waarbij ik 
geen goed gevoel heb, verwijs ik steevast 
door naar een collega.” Zo houdt ze haar 
werk en haar leven in balans. Ze is niet uit-
gesproken extravert en niet introvert. Ze 
blijft in haar eigen centrum, volgt daarvoor 
de natuur, gaat mee met de maancyclus en 
vertrouwt op de universele begeleiding. • 
www.cuijpers-advocatuur.nl

D e vriendinnenboekjes van de ba-
sisschool leveren het bewijs: op 
tienjarige leeftijd weet Desirée 

al dat ze advocaat wordt. Dit is haar roe-
ping. Hoewel de liefde voor dit vak haar 
niet met de paplepel is ingegeven - haar 
ouders hebben een agrarische onderne-
ming - gaan alle spreekbeurten over men-
senrechten en Amnesty International. “Ik 
sleepte mijn ouders mee naar open dagen 
bij de Kinderbescherming, open zittingen 
in de rechtbank en de Raad van State. Ze 
hebben me altijd gesteund, wisten waar-
schijnlijk - net als ik - dat dit mijn pad was”, 
herinnert ze zich. “Voor mij was het meer 
dan een gevoel; een innerlijk weten.”

Dat innerlijk weten vormt de leidraad voor 
haar leven. In alles volgt ze die ingefluis-
terde, spontane ingevingen. “Altijd! Met 
het kiezen van de universiteit, het studen-
tenhuis en later werkgevers”, vertelt ze 
enthousiast verder. “Ik wist bijvoorbeeld 
meteen welke sollicitaties een positieve 
respons zouden opleveren. Slechts een 
keer had ik het mis. Ik was de tweede op-
tie, maar binnen een week werd ik terug-
gebeld, omdat de andere kandidaat was 
afgehaakt en kreeg ik alsnog de baan.”

Ze geeft nog een voorbeeld. “In het zuiden 
van het land had ik op een advocatenkan-
toor een viergesprek tussen twee partijen 
met hun advocaten. Na het gesprek, op 
de terugweg, wist ik dat dit kantoor mijn 
eindstation zou worden. Uiteindelijk heb ik 

daar van 2015 tot 2017 gewerkt, voordat ik 
mijn eigen kantoor startte. Dus inderdaad, 
mijn laatste baan in loondienst.”

De stap naar een eigen kantoor ligt voor 
haar gevoel ook allang vast. “Ik wil mensen 
ondersteunen en begeleiden. Dat wil ik 
doen vanuit een natuurlijke flow. Natuurlijk 
zijn de wettelijke regels en kaders leidend, 
maar daarbinnen wil ik zaken intuïtief op-
pakken, vanuit inspiratie aan dossiers wer-
ken en soms dossiers ook de ruimte geven 
om energetisch te ontladen. Ik wil zuiver 
werken met de focus op de essentie.”

Hierdoor haken soms klanten af, die niet 
op dezelfde golflengte zitten, maar daar 
heeft Desirée geen problemen mee. “Vaak 
blijkt dan dat het niet helemaal zuivere 
koffie was”, aldus de professional met een 
fijne neus voor recht en onrecht. “Ik kan 
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Cuijpers Advocatuur
is perfectionistisch, gedetailleerd en zorgzaam

heeft een gezin met twee kinderen

en een fijne neus voor recht en onrecht


