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Beter werk

Juridische Hogeschool (JHS) 

Avans-Fontys en Bierens 

Incasso Advocaten hebben eind 

december een samenwerkings-

overeenkomst gesloten met een 

aantal doelen. 

Een van die doelen is het verbe-

teren van de afstemming tussen 

de hbo-rechtenopleiding en het 

werkveld. Daarnaast ligt het in 

de bedoeling dat er meer stage-, 

afstudeer- en arbeidsplaatsen 

voor hbo-juristen komen bin-

nen Bierens Incasso Advocaten 

(dat onder meer vestigingen 

heeft in Veghel en Amsterdam). 

Tevens willen beide partijen 

meer gebruik gaan maken van 

Samenwerking Avans-
Fontys en Bierens 

Taco Leemans versterkt sinds 1 december 
jl. de sectie bestuursrecht van Pot Jonker 
Seunke advocaten in Haarlem. Leemans 
(36) werkte bij de Raad van State en Spui-
straat 10 advocaten in Amsterdam en 
heeft een overheidspraktijk. 

Loyens & Loeff heeft per 1 janu-
ari 2011 vier nieuwe vennoten 
benoemd: Remco Bäcker (34), 
Jan-Willem van Rooij (36), Klaas 

Wiersma (36) en Thibaut Partsch (35).
Bäcker is lid van de praktijkgroep Mededin-
ging & overheid. Hij is gespecialiseerd in 

het milieu- en ruimtelijk orde-
ningsrecht (omgevingsrecht), 
bestuurs(proces)recht in het 
algemeen, bouwrecht, het 
overgangsgebied tussen pu-

bliek/privaatrecht en het huurrecht. 
Van Rooij is lid van de praktijkgroep Onder-
nemingsrecht, en gespecialiseerd in natio-
nale en internationale fusies en overnames, 
joint ventures, herstructureringen, private 
equity transacties en venture capital. 
Wiersma is lid van de praktijkgroep Loon-
heffingen & arbeidsrecht. Hij is gespeciali-
seerd in arbeidsrecht, met 
name op het gebied van indivi-
dueel en collectief ontslag-
recht, medezeggenschaps-
recht bij reorganisaties/ 
herstructureringen, overna-
mes, fusies, grensoverschrijdende arbeid 
en werknemersparticipatiestructuren. 

Partsch is werkzaam binnen de 
Investment management prak-
tijkgroep. Hij adviseert interna-
tionale cliënten over fonds-
structurering, met name private equity 
structuren. 

Simmons & Simmons heeft per 1 decem-
ber 2010 de praktijkgroep Dispute Resoluti-
on uitgebreid met managing associate 
Liesbeth Driest-Schellaars (32). Driest 
stapte over van Stibbe. Ze heeft zich gespe-
cialiseerd in algemeen bestuursrecht, 
ruimtelijke ordening en milieurecht.

Driest: “Het ondernemende 
karakter van Simmons & Sim-
mons past uitstekend bij mij. 
Hier krijg ik de kans om mijn 
praktijk uit te bouwen met on-
dersteuning van een uitge-

breid internationaal netwerk dat zowel in 
Dispute Resolution als Real Estate zijn 
sporen heeft verdiend. Door de internatio-
nale sectorfocus van Simmons & Sim-
mons wordt expertise gerichter en inter-
nationaler aangeboden.”

Timo Jansen (37) is per 1 december als 
partner verbonden aan Lexence en zal lei-
ding gaan geven aan het team proces-
recht. Hiervoor was hij part-
ner bij Eversheds Faasen. 
Aike Kamphuis (33) is per 1 
januari 2011 benoemd tot 
partner bij Lexence binnen het 

team vastgoed omgevingsrecht. Kamphuis 
is sinds mei 2004 werkzaam bij Lexence en 
legt zich toe op het ruimtelijke ordenings-
recht en milieurecht.

Certa Legal Interim & Services, de deta-
cheringstak van Certa Legal, heeft Raoul 

Schansman (37) aangesteld als nieuwe di-
recteur. Schansman, afgestudeerd in Ne-
derlands en fiscaal recht, heeft onder meer 
bij Reaal Verzekeringen en Akkermans & 
Partners gewerkt. Hij wordt verantwoorde-
lijk voor de verdere uitbouw van de deta-
cheringstak van Certa Legal. “De interim-
branche is veranderd de afgelopen tien jaar. 
Organisaties moeten anticiperen op de hui-
dige economische ontwikkelingen en een 
aangepaste dienstverlening aanbieden. Bij 
Certa Legal Interim & Services kan ik deze 
strategie doorvoeren, zodat onze full ser-
vice juridische dienstverlening voor onze 
klanten optimaal tot zijn recht komt.”

Tevens is Certa Legal Advoca-
ten in november jl. uitgebreid 
met arbeidsrechtspecialist 
Jolanda de Groot (32). De 
Groot heeft acht jaar werker-
varing opgedaan bij diverse 

grote advocatenkantoren. De Groot: “Bij 
Certa Legal Advocaten krijg ik de kans om 
met gelijkgestemden de arbeidsrecht-
praktijk verder vorm te geven en uit te 
bouwen.”

Per 1 januari 2011 is Robert Wannink (38)

Sander Bierens (Bierens Incasso 

Advocaten; links) en Gerard 

Hupperetz (JHS Avans-Fontys) 

na ondertekening van hun sa-

menwerkingsconvenant eind 

december.
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elkaars netwerken en facilitei-

ten.

De JHS werkt al samen met 

een aantal zogenoemde prefer-

red suppliers uit het juridisch 

werkveld. Dit bijzondere part-

nerschap wordt alleen aange-

gaan met grote, innovatieve 

organisaties. A-merken dus, die 

net als de JHS kwaliteit hoog 

in het vaandel hebben staan. 

Eerder sloot de JHS convenan-

ten met Randstad Legal, DAS, 

de Koninklijke Notariële Be-

roepsorganisatie (KNB), de 

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 

Witlox Van den Boomen en de 

provincie Noord-Brabant.  

Onze opdrachtgever is een middelgroot advocatenkantoor met een algemene 

rechtspraktijk. Het kantoor bedient cliënten in het bedrijfsleven, de publieke sector en 

heeft ook een forse particuliere praktijk.

U hebt inmiddels uw sporen verdiend als Advocaat. Het kantoor heeft behoefte aan 

kandidaten die gewend zijn zelfstandig te (net-)werken, maar het ook prettig vinden 

deel uit te maken van een kantoor met een rijke traditie, waar men ook open staat 

voor verfrissend nieuw elan. Een aantrekkelijk entree model wordt geboden.

De functievereisten:

   weet iets substantieels toe te voegen aan de organisatie

De mogelijkheden:

   pand met een goede sfeer en mooie gevarieerde cliënten- en rechtspraktijk

   context en u verder te ontwikkelen in diverse rechtsgebieden

Geïnteresseerd?

Mail uw motivatie met c.v. naar of contact Mr. H.B.H. Bosma (Herman). 

E  hbosma@legal-partner.nl     T  070 – 360 69 90

Legal-Partner is als legal search specialist actief door geheel Nederland. 

Kernelementen in onze dienstverlening  zijn vertrouwelijkheid, snelheid, 

zorgvuldigheid en oprechte interesse in de wensen van kandidaten en opdrachtgevers.

In verband met gewenste uitbreiding zoeken we 

ondernemende kandidaten voor de positie van

Advocaat/Partner
Met eigen praktijk en/of zakelijk relevant netwerk           

Den Haag
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