
 

Partner aan het woord  

Jaren geleden was SOLV Advocaten uit Amsterdam zelf een startup. Inmiddels kent 

SOLV als geen ander het recht én haar markt. Het advocatenkantoor is 

gespecialiseerd in technologie, media en communicatie. Wij spraken Menno Weij 

(advocaat bij SOLV) over SOLV, The SUN en de innovatieve ondernemer.  

Wat vind je van The SUN?  

The SUN Amsterdam is een heel goed initiatief dat zich begeeft op 

de innovatieve startup markt. Het is erg belangrijk dat startups de 

mogelijkheid krijgen tot groei en begeleiding. Startups liggen ons 

bij SOLV nauw aan het hart. Wij zijn zelf een startup geweest en 

innovatie is één van onze eigen kernwaarden. Mede door The SUN 

begeven wij ons in de wereld van de (technologische) startups. Erg 

belangrijk want wij willen graag weten wat er in onze markt speelt. 

Het is geweldig om aan de wieg te staan van fantastische nieuwe 

ideeën!    

Is het SUN-netwerk interessant? 
Absoluut! The SUN is voor ons een leuke manier om met startende ondernemers in contact te 

komen. Op die manier kunnen wij hen steunen bij, en adviseren over, de start en doorgroei 

van hun bedrijf. Een interessante bijkomstigheid is dat wij via het partnernetwerk van The 

SUN ook nog in contact komen met een heleboel andere boeiende mensen en bedrijven.  

 

Waarom SOLV? 

Of het nu gaat om privacy statements, cookies, contracten, cloud computing, social media, e-

books of ad words - wij weten wat er speelt. Wij focussen ons bewust op de TCM-niche: 

technologie, media en communicatie. Met ons specialisme kunnen wij bijna iedere startup 

kennis meegeven op algemeen en specifiek juridisch vlak. Ik vind The SUN ook zo leuk omdat 

hetgeen de startups zoeken zo goed aansluit bij wat de partners bieden. We kunnen echt 

samen optrekken! 

 

Heb je tips voor ondernemers? 
Ten eerste geloof ik er in dat een (door)startende onderneming staat of valt met goede 

mensen. Het bedrijfsconcept is natuurlijk heel belangrijk, maar het team er achter is dat nog 

meer. Weet je wat ik verder iedere innovatieve starter aan zou raden? Deel jouw plan of idee 

met heel veel mensen. Aarzel niet. Wanneer je dit doet zul je kritische vragen krijgen. Dat is 

goed. Dat brengt je verder. Sommige ondernemers zijn bang om hun idee te delen omdat 

iemand ermee vandoor kan gaan. Geloof in de eigen kracht van je idee en maak het met 

behulp van interessante gesprekken (ook met specialisten) nog scherper en beter! 
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