Mutaties Balie

NautaDutilh N.V.
mr. A.J. van Niel
mr. S.A. Wissing
mr. R. Chetouani
mr. O.J. Marseille

12-12-2012
12-12-2012
09-01-2013
09-01-2013

In
Mr. Esther Sprenkeling

Pictoright
mr. H.J.A. Klasens

12-12-2012

Plasman Advocaten
mr. S.E. Bauduin

12-12-2012

Wanneer bent u beëdigd?
20 februari 2013

Popescu Advocaten
mr. M.S. Kat
Punt & Van Hapert Advocaten
mr. R.A. Kaatee

09-01-2013

13-02-2013

RechtStaete vastgoedadvocaten
mr. C.A. Bos
13-02-2013
Simmons & Simmons LLP
mr. M. Pasterkamp
mr. L. Durian
mr. M. Hiemstra
mr. M.P.S. Paauw
mr. T.J.A. van Strijp

12-12-2012
13-02-2013
13-02-2013
13-02-2013
13-02-2013

Slangen Advocaten
mr. F. Sassen

12-12-2012

Stibbe N.V.
mr. N.P. Didden
mr. A.A. al Khatib
mr. E.M. van Dam
mr. L.L. van Gulik
mr. M. van der Linden
mr. J.F. Noordzij

12-12-2012
12-12-2012
09-01-2013
09-01-2013
09-01-2013
09-01-2013

Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?
Na het afstuderen in 1992 mocht ik via mijn studentenstage bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuin een jaar stage lopen bij het aan de landsadvocaat gelieerde kantoor Halley Blaauw & Navarro op Curaçao. Daarna, blijkbaar niet
gehinderd door verlangen naar Nederland, reisde ik mijn jeugdliefde achterna naar Costa
Rica waar ik vervolgens 12 jaar ben gebleven. Ik werkte er als beleidsmedewerker op de
Nederlandse Ambassade voor het Programa Pequeños Proyectos, ontwikkelingshulp
ten behoeve van HIV-bestrijding in Costa Rica, Honduras en El Salvador. Weliswaar
kleine projecten, Indianen met dozen condooms op de brommer en de voorlichtster
achterop op weg naar hun dorp om HIV überhaupt bespreekbaar te maken, maar in
Latijns-Amerika letterlijk van levensbelang.
Voor het blad Kinderen schreef ik een column over het grootbrengen van kinderen in de
jungle, wat romantischer klinkt dan het daadwerkelijk was toen bleek dat mijn kinderen
giftige slangen wisten te onderscheiden maar nauwelijks klok konden lezen. Vandaar
mijn terugkeer naar Amsterdam waar zoonlief nu in het voetspoor van zijn ouders op
het Montessori Lyceum zit.
Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Na Costa Rica heb ik drie jaar met veel plezier voor AT5 gewerkt, als rechterhand van
de hoofdredacteur. Het juridische werk met betrekking tot subsidies, auteursrechten,
IE en overnames deed mijn bloed blijkbaar weer sneller stromen.
Waarom heeft u voor Loos & Boukema gekozen?

Strik Advocaten en Belastingadviseurs BV
mr. R. El-Hankari
09-01-2013
SwitchLegal
mr. M.C. van Stekelenburg

13-02-2013

Van Aalst & Daniëls Advocaten
mr. L. Keukens

13-02-2013

Maart 2013

Het enige voordeel van ouder worden is dat je weet wat je wilt en vooral ook wat je niet
wilt. Transportrecht aan de Zuidas is niet aan mij besteed, familierecht in het centrum
des te meer, nu ongeveer mijn hele generatie gaat scheiden. Loos & Boukema is een
kleiner kantoor dat zich in korte tijd een goede naam heeft weten te verwerven. Dankzij
een veelzijdigheid aan cliënten word ik breed opgeleid in familierecht en arbeidsrecht
door, voor mij van groot belang, betrokken advocaten. Bij dit kantoor zal ik me niet
vervelen.
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