
Joost is afkomstig uit een bouwfamilie en heeft een grote voorliefde 
voor kranen en graafmachines. Ruim voor zijn loopbaan als (bouw)
advocaat werkte hij in de uitvoering bij een middelgrote aannemer en 
leerde hij de taal en gebruiken van de bouw. 

In zijn werk kenmerkt Joost zich door een echte aannemersmentaliteit: 
hij denkt liever in kansen en oplossingen dan in problemen en risico’s. 
Bouw- en aanbestedingsrecht is hem dan ook op het lijf geschreven.Joost 
is een echte specialist in het GWW werk en meer in het bijzonder in RAW-
bestekken. Op jaarbasis passeren zo’n 150 bestekken en vraagspecificaties 
uit de waterbouw, wegenbouw en groensector zijn bureau. Daarover 
adviseert en procedeert hij in zeer uiteenlopende kwesties. 

Joost treedt veel op voor MKB-bedrijven en is huisadvocaat van veel 
aannemers. Hij is een veelgevraagd spreker en verzorgt ongeveer 20 keer 
per jaar lezingen en (inhouse)cursussen. Als vaste adviseur van enkele 
branche-organisaties behandelt hij op praktische wijze grote aantallen 
aanbestedingsvragen. Daarbij stelt hij steeds het belang van de klant 
voorop en zoekt hij naar de beste oplossingen voor de klant. Door zijn 
grote betrokkenheid bij de branche en de branche-organisaties kent hij 
de markt als geen ander. Als advocaat heeft hij daarnaast een brede blik, 
mede vanwege zijn vroegere werk als faillissementscurator. Dit alles maakt 
hem een waardevolle en prettige sparringpartner met meerwaarde, ook als 
verder gekeken moet worden dan de juridische aspecten van een zaak.

Een snel antwoord, korte en praktische adviezen in begrijpelijke taal, hele goede 
bereikbaarheid en een kritische blik zijn kenmerkend voor zijn manier van 
werken, alles gericht op het snel verder helpen van een klant of een project.

Via columns in onder meer Bouwbelang (Aannemersfederatie) en Cobouw, 
artikelen in nieuwsbrieven van brancheorganisaties, blogs in nieuwsbrieven 
van CROW en artikelen en noten in wetenschappelijke tijdschriften deelt 
Joost graag zijn kennis.
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Lidmaatschappen
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•  Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
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