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Rectificatie
Mr. A.P.H. Wárlam stond in het juninummer
van het ABB abusievelijk vermeld onder de
uitschrijvingen. Dit moest mr. I.M. Wárlám
zijn.

Adreswijzigingen

In
Kiki Manse

Wanneer bent u beëdigd?
9 juli 2014

Wat heeft u gedaan voor u de advocatuur inging?
Ik ben begonnen met psychologie in Leiden. Hoewel ik die studie heel erg leuk vond,
ving ik uit mijn omgeving zoveel positieve verhalen over rechten op dat ik heb besloten
naast psychologie ook rechten te gaan studeren. Tijdens mijn master Civiel Recht heb
ik mij vooral in het arbeidsrecht verdiept. Ik heb voor beide studies diverse interessante en leuke stages gelopen; onder meer bij het Openbaar Ministerie in Den Haag,
in ziekenhuizen en in het bedrijfsleven. Ik heb psychologie afgerond in 2012, rechten
in 2013. Uiteraard heb ik hiernaast ook volop genoten van het Leidse studentenleven.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Het was altijd mijn ideaal om een baan te vinden waarin allebei de studies tot hun recht
zouden komen. Door mijn stage bij een groot advocatenkantoor heb ik ondervonden
dat het arbeidsrecht het meeste raakvlakken biedt. Het leuke aan de advocatuur vind
ik dat je de wet moet zien te vertalen in praktische oplossingen die het beste zijn voor
jouw specifieke cliënten. Dat maakt de advocatuur elke dag weer anders en het werk
daardoor spannend en uitdagend. Ten slotte vind ik het erg leuk om te procederen
en dat is in het arbeidsrecht regelmatig aan de orde. Psychologie komt bovendien in
processen die uiteindelijk tot een ontslagzaak leiden regelmatig om de hoek kijken.

Mr. T.R. Roomen is per 16-5-2014 werkzaam
bij Houthoff Buruma.
Nieuw kantoor per 20-5-2014: Pije Advocatuur, Mediation & Governance, Keizersgracht 442, 1016 GD Amsterdam.  (020)
5210132, fax: 020-5210131. Mr. B.Y. Pije.
Mr. L.A. Vitanova is per 20-5-2014 werkzaam
bij Waterland Advocatuur.
Nieuw kantooradres Vyborg Legal per
21-5-2014: Herengracht 249, 1016 BH Amsterdam.

September 2014

Waarom heeft u gekozen voor Bronsgeest Deur advocaten?
Bronsgeest Deur Advocaten is een kantoor dat zich specifiek richt op het arbeidsrecht en
dat is het rechtsgebied waarbinnen ik mij wil ontwikkelen en specialiseren. De praktijk
van Bronsgeest Deur Advocaten maakt dat goed mogelijk omdat het alle facetten van
het Nederlandse arbeidsrecht beslaat en naast een advies- ook een gedegen procespraktijk voert. We hebben door ons lidmaatschap van Ius Laboris (een internationale
alliantie van arbeidsrechtkantoren) veel internationale klanten en dat zorgt voor de
nodige uitdaging. Erg leuk is dat je door de bijeenkomsten van Ius Laboris ook in contact
komt met buitenlandse advocaten. Ten slotte en misschien wel het meest belangrijk:
er heerst op mijn kantoor een goede en gezellige sfeer waardoor ik mij er meteen thuis
ben gaan voelen.
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