8. MASTERCLASSES 2017
Het afgelopen jaar hebben wij vier succesvolle en drukbezochte masterclasses georganiseerd.
Masterclass ‘Flexibele Arbeid’ op donderdag 18 mei 2017
Er is steeds meer behoefte aan flexibiliteit
bij het inschakelen van arbeidskrachten.
Marieke van Gelder en Adriënne van Geel
hebben antwoord gegeven op de vraag
hoe je als werkgever bij pieken kan beschikken over voldoende personeel, zonder dat je bij dalen geconfronteerd wordt
met onnodig hoge salariskosten of afvloeiingsregelingen.
Daarnaast is de inzet van zzp’ers in kader
van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aan bod gekomen.
Masterclass ‘Uitzenden, detacheren en
payroll’ op dinsdag 13 juni 2017
Tijdens de masterclass op donderdag 18
mei 2017 was helaas niet toegekomen aan
het onderdeel uitzenden, detacheren en
payroll. Op dinsdag 13 juni 2017 heeft omtrent dat onderwerp een extra masterclass
plaatsgevonden bij ons op kantoor.
Masterclass ‘Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden’ op donderdag 2 november
2017
Soms is het nodig of wenselijk de arbeidsvoorwaarden in de organisatie te wijzigen.

7. UITBREIDING II
NIEUWSBRIEF 2017 | 4e KWARTAAL

Mag je dit als werkgever eenzijdig doen?
Is een functieverlaging en loonsverlaging
bij disfunctioneren toegestaan? Kun je
arbeidsvoorwaarden versoberen ter voorkoming van ontslag/reorganisatie? Hoe
kun je verschillende arbeidsvoorwaarden
binnen een organisatie harmoniseren?
Tijdens de masterclass zijn bovenstaande
vragen, en de algemene leer van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en rechtspraak hieromtrent behandeld.
Masterclass ‘Datalekken en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming’ op
donderdag 30 november 2017
In samenwerking met New Vision en Utah
IT & Data hebben wij deze masterclass
georganiseerd. In Nederland geldt sinds
2016 de meldplicht datalekken. Bepaalde
datalekken dienen sinds de inwerkingtreding hiervan gemeld te worden. Tijdens
de masterclass zijn de vragen ‘Wat is nu
eigenlijk een datalek?’, ‘Wanneer moet u
een datalek melden?’, ‘Hoe moet u een
datalek melden?’, ‘Wat moet u precies
melden?’ en ‘Bij wie moet u dit datalek
melden?’ behandeld. Ook is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
die op 25 mei 2018 in werking treedt besproken.
Uiteraard gaan wij in 2018 wederom interessante masterclasses organiseren!
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SINDS 23 JANUARI 2017
VERSTERKT MR. MEREL
WESSELINGH ONS TEAM
Al sinds haar jonge jaren is Merel er van
overtuigd dat een rechtenstudie de voor
haar aangewezen studie was. Na het behalen van haar bachelor Nederlands Recht
aan Tilburg University heeft Merel na een
leerzame tussenfase in de retail en een
aantal vastgoedprojecten haar Master
Law and Technology succesvol afgerond.
Nadat zij als zelfstandig juriste de actieve
procespraktijk in diverse rechtsgebieden
van dichtbij mee had gemaakt, is haar
interesse en enthousiasme voor de advocatuur aangewakkerd. Bij van Gelder
Advocaten richt Merel zich op het
ondernemingsrecht en legt zij daarbij de
focus op Privacy en Data Protection vraagstukken om cliënten een nog breder scala
aan diensten te kunnen aanbieden.

MET ONDER ANDERE

STERKE BUSINESS-SENSE
Door haar werk- en levenservaring heeft
Merel een sterke business-sense ontwikkeld en kan zij als geen ander een efficiënte vertaalslag maken van problemen
waarmee ondernemers worden geconfronteerd naar juridische oplossingen op maat.
Hierbij vindt Merel het met name een uitdaging op zoek te gaan naar mogelijkheden, juist wanneer regelgeving in eerste
instantie lijkt te beperken.
BREDE INTERESSES
Ook buiten kantooruren zit Merel niet stil
en heeft zij vele uiteenlopende interesses.
Naast paardrijden en schilderen haalt zij
veel voldoening uit een spannend potje
schaak. Deze denksport vertoont overeenkomsten met haar werk waarin het eveneens essentieel is vooruit te denken en te
anticiperen op zetten van de tegenstander
of wederpartij.
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Op 7 september 2017 hebben
wij ons 12,5-jarig jubileum
gevierd met een select aantal
relaties.

Van Gelder Advocaten was dit
jaar één van de drie finalisten
van de ondernemersprijs Prix
013 Dienstverleners.

Sinds 1 januari 2017 is
Adriënne van Geel partner
bij Van Gelder Advocaten
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1. WAT HEBBEN WE GENOTEN!
JUBILEUMEVENEMENT TER ERE
VAN ONS 12,5-JARIG BESTAAN
Op 7 september 2017 hebben wij ons 12,5-jarig jubileum gevierd met een select
aantal relaties. De middag begon met een hapje en een drankje in de
prachtige Statenzaal van het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Marieke
van Gelder heette de aanwezigen welkom met een mooie inspirerende speech.
Hierna werd ons door een spreekster van het Noordbrabants Museum een kijkje gegeven in wat het Noordbrabants Museum aan rijke historie te bieden
heeft. Met een aansluitende borrel was het programma in het Noordbrabants
Museum compleet.
Echter, je kunt niet in ’s-Hertogenbosch zijn geweest zonder iets te hebben
gezien van de prachtige wateren die door de binnenstad lopen. Na het bezoek aan het museum, zette de dag zich dan ook voort met een vaart
over de Binnendieze. Gewapend met groene Van Gelder paraplu’s gingen we
aan boord.

3. FINALIST PRIX 013

6. INTERVIEW MARIEKE VAN GELDER EN ADRIËNNE VAN GEEL

Al mijmerend nu de winter zijn intrede doet, denk ik onder het genot van een wijntje nog eens terug aan die fantastische avond op 6
april 2017 op de 14e etage van het Entrada gebouw te Tilburg. Op
die avond was Van Gelder Advocaten één van de drie finalisten van
de ondernemersprijs Prix 013 Dienstverleners. Om in aanmerking
te komen voor deze finaleplek zijn er verschillende voorrondes geweest. Voorrondes met klantonderzoeken en interviews, gesprekken met mijn kantoorgenote en compagnon Adriënne van Geel en
ondergetekende; er is een bedrijfsfilm en een pitch opgenomen en
uiteindelijk werd ons kantoor uit de selectie van tientallen bedrijven
gekozen als één van de drie finalisten. Wat waren en zijn we trots op
deze bijzondere prestatie.

Een bijzonder moment was de toetreding
van Adriënne van Geel als partner bij Van
Gelder Advocaten per 1 januari 2017.

dus hebben wij er samen met allebei onze
eigen adviseurs voor gezorgd dat we alles
goed vastgelegd hebben.”

Marieke, jij bent het kantoor 12,5 jaar geleden alleen gestart. Waarom heb jij ervoor
gekozen om het kantoor per 1 januari 2017
samen met Adriënne voort te zetten?
Marieke: “Als je al lange tijd als enige ondernemer binnen kantoor werkt dan heb je
op een gegeven moment behoefte aan een
sparringpartner. Je wilt graag iemand die
naast je staat. Zowel in goede als in slechte
tijden. Je wilt dingen delen. Adriënne werkt
sinds 2010 bij ons kantoor. Zij is hier begonnen als advocaat-stagiaire en heeft zich
enorm goed ontwikkeld. En ik dacht, dat is
de persoon die ik naast me nodig heb. Zeker niet dezelfde persoon als ik, juist heel
anders, maar daardoor heb je ook een deel
van de continuïteit van het bedrijf zeker gesteld. En dat was ook een van de redenen;
continuïteit van het bedrijf, continuïteit voor
onze werknemers en continuïteit voor onze
klanten.”

Adriënne: “We hebben er uiteindelijk, alles
bij elkaar, 1,5 jaar over gedaan. Er is echt een
gedegen voorbereiding aan vooraf gegaan.
We hebben elkaar ook moeten vinden op
bepaalde punten en dan is het fijn als je de
tijd hebt om zaken goed door te spreken en
te overdenken.”

SINDS 1 AUGUSTUS 2017
VERSTERKT SILVIA DER
KINDEREN ONS TEAM
Na een aantal jaren als secretaresse bij
een middelgroot advocatenkantoor in
Eindhoven te hebben gewerkt, is Silvia
vol enthousiasme een nieuwe uitdaging
aangegaan bij Van Gelder Advocaten als
Directiesecretaresse/Officemanager.
Silvia is leergierig, denkt graag mee en
neemt werk uit handen.
Op zaterdagochtend doet zij altijd mee
aan een bootcamp, weer of geen weer.
Daarnaast gaat zij in haar vrije tijd graag
wandelen, een mooie film bekijken in de
bioscoop of brengt ze tijd door met vrienden. Ontsnappen uit een escaperoom is
ook iets dat zij graag doet.

Het was een spannende finale avond. De vakjury die het voortraject
had begeleid en beoordeeld, had haar punten doorgegeven. Deze
punten telden voor 40% mee in de einduitslag. Het aanwezige publiek op de avond (circa 100 ondernemende mensen) bepaalde
60% van de einduitslag. Gedurende de avond werden de finalisten
door de dagvoorzitter Jerre Maas aan de tand gevoeld. De vragen waren ons niet van tevoren bekend, zodat we ons daarop niet
hadden kunnen voorbereiden. Best spannend, maar ook wel weer
heel leuk omdat er dan vanuit spontaniteit en eerste ingeving geantwoord wordt. Natuurlijk was ons team op deze bijzondere avond
aanwezig. Het is immers een teamprestatie, deze finaleplaats. Na
een drietal vragenrondes op het podium en een heerlijk driegangendiner geserveerd door Auberge du Bonheur, was het tijd om
alle stemmen te tellen en de uitslag bekend te maken. Met een
geringe voorsprong wist het innovatieve en jonge bedrijf Building
Blocks uit Tilburg de winst te pakken. De felicitaties voor de eerste
plaats gaan dan ook uit naar dit leuke bedrijf.
Wij zijn er super trots op dat wij tot één van de drie finalisten behoorden. Wij danken onze relaties hartelijk voor hun betrokkenheid
en medewerking gedurende het traject. Speciale dank gaat uit naar
een topper van een vrouwelijke ondernemer uit Tilburg die bereid
was voor ons op de camera te gaan voor de bedrijfspitch.

Wat daarop volgde was een boeiende vaart langs oude panden, restanten van wat men ooit bruggen noemde, oude togen, enkele kunstwerken van
Jeroen Bosch, enzovoort. Dit alles met uitleg van een vlot vertellende gids.
De paraplu’s bleken uiteindelijk (gelukkig) overbodig, maar desalniettemin niet
minder gewaardeerd door onze relaties. Na de rondvaart werd er nog gezellig
nageborreld. Voor thuis kregen de aanwezigen de enige echte “Van Gelder
-prosecco” mee.

Voor ons was misschien nog wel het belangrijkste dat de klantwaardering voor ons kantoor bijzonder groot is. Onze klanten waarderen
ons met een 9,3! Een prachtig cijfer. Nog meer bijzonder is het om
dat cijfer te krijgen in het jaar waarin wij ons 12,5-jarig jubileum vieren. We gaan er hard aan werken om deze klanttevredenheid ten
minste zo hoog te houden.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en willen de aanwezige relaties
nogmaals danken voor hun komst. Mede dankzij hun donatie(s) en giften in natura
hebben we het Ronald McDonald Huis in Tilburg een mooie bijdrage kunnen geven.

Na deze overdenkingen kan ik alleen maar dankbaar en trots zijn
voor het kantoor dat wij hebben opgebouwd. Met een tevreden
gevoel drink ik het laatste beetje uit mijn glas.

4. BEHALEN MASTER DOOR
ANOUK VAN DEN BRAND
Op 10 juli 2017 heeft onze collega Anouk van den Brand haar diploma voor de Masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg in ontvangst mogen nemen. Voordat zij haar
diploma mocht ontvangen, werd zij door twee hoogleraren van de
universiteit goed aan de tand gevoeld over haar afstudeerscriptie.
Anouk heeft haar scriptie geschreven over zorgplichten in bijzondere overeenkomsten, waarbij zij is ingegaan op de zorgplicht van een
advocaat, een arts en een bouwaannemer. Het onderzoek beoogt
onder andere partijen meer inzicht te geven in de reikwijdte van
deze zorgplichten en wat in dat kader nu precies van de bij deze
overeenkomsten betrokken professionele partij wordt verwacht.
Een vrij pittig, maar ook erg interessant onderwerp.
Wij zijn trots op Anouk en feliciteren haar nogmaals met het behalen van haar masterdiploma. Leuk ‘detail’: Anouk heeft, voordat zij
aan haar studie rechten begon, twee dagen meegelopen bij Van
Gelder Advocaten om te bezien of de rechtenstudie iets voor haar
zou zijn. Inmiddels werkt ze vijf jaar bij ons kantoor en heeft ze al
heel wat praktijkervaring opgedaan.

Met de beëdiging begint het leven als advocaat. Een uitermate belangrijk moment. Al sinds de basisschool heb ik de droom gehad
om advocaat te worden en vandaag is het eindelijk zo ver.

Als je naam genoemd wordt,
ga je staan, zeg je: “dat beloof ik” of “zo waarlijk helpe
mij God almachtig” en ga je
weer zitten. Daarna ben je advocaat. Drie handelingen, dat
klinkt simpel, maar toch ben ik
zenuwachtig.“Meester Wesselingh” hoor ik de rechter zeggen. Ik sta op. “Dat beloof ik”
zeg ik, en ga weer zitten. Ik ben
advocaat.
Merel Wesselingh

Marieke van Gelder

Marieke: “Als ondernemer word je dagelijks
geconfronteerd met situaties waar je niet op
bent voorbereid en waar je niet voor hebt
kunnen leren. Je bent dagelijks bezig met
het oplossen van nieuwe dingen die op je
pad komen. Dat betekent ook dat als je van
kantoor weggaat je ’s avonds ook gewoon
bezig bent met ondernemen. Niet alleen
met het inhoudelijke maar ook juist met alles eromheen. Daar kun je niet voor leren.”

5. BEËDIGING MEREL WESSELINGH

Daar zitten we dan. Zes bijna-advocaten in de Rechtbank te Breda.
Allen worden we met een korte introductie voorgesteld door de
President van de rechtbank. De verwijzing naar mijn gezin, huisdieren en nevenactiviteiten doet me glimlachen. Dan wordt de eed
voorgelezen: “Ik zweer of beloof getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal
aanraden of verdedigen, die ik
in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.”

Adriënne, hoe ervaar jij deze stap?
Adriënne: “In het begin vond ik alles gewoon hetzelfde, je zit op hetzelfde kantoor.
Maar ik realiseer me dat ik juridisch ben
opgeleid. Ondernemen bevat veel meer facetten en dat is voor mij ook leren. Wat ik
bijvoorbeeld (onverwachts) leuk vind, is het
financiële management. Maar wat ik moeilijk en wennen vind, ondanks dat ik andere
bedrijven dagelijks erover informeer, is personeelsmanagement op kantoor. Juridisch
weet ik allemaal hoe het zit, maar hoe doe
ik het zelf? Daarin ben ik me aan het ontwikkelen.”

Adriënne, was dit altijd al een ambitie?
Adriënne: “Het was niet altijd al een ambitie. Ik wist wel al langer dat ik meer wilde
dan advocaat zijn. Het was een logische
stap eigenlijk. Ook omdat Van Gelder Advocaten als ‘mijn’ kantoor voelde inmiddels.
Dat is iets natuurlijks dat tussen Marieke
en mij is ontstaan in de samenwerking. En
door het vertrouwen dat ik van Marieke heb
gekregen, ben ik langzaam in de rol van directeur en ondernemer gegroeid. Dat hebben Marieke en ik ook al vaak tegen elkaar
gezegd.”
Marieke: “Ook al is het een logische stap
geweest, we hebben zaken wel keurig vastgelegd. Dat vonden we ook heel belangrijk
omdat wij in onze praktijk nog weleens zien
dat mensen heel enthousiast samen een
bedrijf beginnen en het dan goed met elkaar kunnen vinden, maar wat als er iemand
overlijdt, ziek wordt of je ruzie krijgt? Dan is
het belangrijk dat je zaken goed hebt vastgelegd. Een advocaat staat zichzelf niet bij,

Wat is jullie ambitie voor de
komende 10 jaar?
Marieke: “We willen in ieder geval zorgen
voor continuïteit door het behouden van
een degelijke financiële basis, het leveren
van kwaliteit en het behouden en opleiden
van werknemers. Ook innovatie staat bij ons
hoog op de agenda. Met name ook dat we
de klantwaardering zo hoog houden als die
nu is en misschien nog wel hoger. Meegaan
met de tijd dus continu innoveren en vernieuwen.”
Adriënne: “Wij willen voorop blijven lopen
op de rechtsgebieden die we uitoefenen.
Dat ondernemers nog meer gaan denken:
voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht
moet je echt bij Van Gelder Advocaten zijn.”
Marieke: “Wij zijn hét kantoor op die gebieden voor de organisatie die daaraan behoefte heeft. Dat betekent ook een groei in
het personeel uiteindelijk. Dat is geen doel,

maar wel een middel om de klanten optimaal te blijven bedienen. En dat betekent
ook instroom van onderaf, dus ook zorgen
dat de leeftijdsopbouw goed gerealiseerd
blijft.”
Wat is kenmerkend voor
Van Gelder Advocaten?
Marieke: “De wijze waarop wij met klanten
omgaan. Dat klinkt natuurlijk heel vaag,
maar ik denk dat wij kwalitatief heel goed
zijn. Ook dat wij in begrijpelijke taal kunnen
uitleggen. De wijze waarop wij met klanten
omgaan, is kwalitatief heel goed en in begrijpelijke taal.
Adriënne: “We verdiepen ons echt in de
klant omdat we oprecht geïnteresseerd zijn.
Wij adviseren niet van bovenaf, maar wij duiken in het bedrijf en adviseren dan met de
juridische kennis en expertise die wij hebben.”
Marieke: “We houden rekening met de ondernemer die tegenover ons zit. En daar bieden wij een juridische oplossing voor. Het is
niet zo, dat wij de juridische oplossingen
aangeven en daarna zeggen, zoek het maar
uit. We kijken naar waar de ondernemer behoefte aan heeft. De ene ondernemer kan
procederen en ligt er geen minuut van wakker, maar de andere ondernemer ligt nachtenlang wakker omdat er een procedure
loopt. Dan moet je misschien andere keuzes
maken. Wij durven ook onze voorkeur voor
een bepaalde oplossing uit te spreken. “Als
ik in jouw schoenen zou staan, dan zou ik
kiezen voor…..” Dat is ook wel een verschil
met andere dienstverleners.”
Adriënne: “Dat is ook een kwaliteit van ons
kantoor. Dat wij op maat adviseren in de
breedste zin van het woord”.
Marieke: “En een groot pluspunt is natuurlijk dat we ons kunnen onderscheiden met
een goed en betrouwbaar netwerk van andere professionals.”

