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Out

Mr Nicole Jäger

Wanneer bent u beëdigd?

Ik ben drie keer beëdigd. De eerste keer was in 1993 in Rotterdam, toen ik daar begon 

als advocaat stagiaire bij Rischen & Nijhuis. In 1999 ben ik richting Amsterdam ver-

huisd en gaan werken bij het Bureau van de Orde in Amsterdam. Bij verhuizing naar 

een ander arrondissement moest je toen nog opnieuw beëdigd worden. De derde keer 

was wederom in Amsterdam, nadat ik een paar jaar in Italië had gewoond en weer bij 

de Orde ging werken.

Wat heeft u gedaan bij de Orde?

Aanvankelijk begon ik met het begroten van dossiers. Na enige tijd ben ik mij bezig 

gaan houden met stagiaire- en opleidingsaangelegenheden. Per jaar starten er in Am-

sterdam een paar honderd stagiaires die moeten worden beëdigd. De stagiaires komen 

op kennismakingsgesprek bij het Bureau en alle formaliteiten voor de beëdiging moeten 

worden geregeld. Daarna wordt de voortgang van de stage in de gaten gehouden en zijn 

er altijd veel vragen over het behalen van voldoende opleidingspunten en het opdoen 

van proceservaring.

Naast de stagiaires heb ik  de Stichting Opleiding Advocaten Amsterdam verder ge-

professionaliseerd  onder andere door het cursusaanbod verder uit te bouwen en een 

nieuwe website te lanceren. Het doel van de Stichting is om kwalitatief hoogwaardige 

cursussen te bieden tegen een lage prijs. Jaarlijks organiseren we ongeveer dertig 

cursussen, die bijna allemaal binnen korte tijd volgeboekt zijn en goed gewaardeerd 

worden door de Amsterdamse advocaten.

Wat gaat u doen?

Bij de Orde Midden Nederland word ik directeur van het Bureau en Adjunct secretaris 

van de Raad van Toezicht. 

Wat gaat u het meest missen?

Zonder twijfel mijn collega’s en Amsterdam!

Nieuw kantooradres Stratedge legal per 

6-3-2014: Lijnbaansgracht 246 1hg., 1017 

RK Amsterdam.

Nieuw telefoonnummer Nederlandse Vereni-

ging van Journalisten per 10-3-2014: 

 (020) 3039700.

Nieuw kantooradres Advocatenkantoor El 

Assrouti per 10-3-2014: Postjesweg 142 c en 

d, 1061 AX Amsterdam.  (020) 3880159, 

fax (020) 4112967.

Nieuw kantooradres Bureau Moerdijk per 

10-3-2014: Herengracht 141 IV, 1015 BH 

Amsterdam.

Nieuw telefoonnummer Severin Advocatuur 

per 10-3-2014:  (020) 6727861.

Nieuw kantoor per 10-3-2014: Balk Legal, 

Driehoekstraat 96, 1015 GL Amsterdam. 

Correspondentieadres: Van Tuyll van Se-

rooskerkenweg 12 1 hg., 1076 JK Amsterdam. 

 06-46821133. Mr. R. Balk.

Mr. R.M. Dessaur is per 10-3-2014 werkzaam 

bij Spring Advocaten. 

Mr. B.O. Eschweiler is per 10-3-2014 werk-

zaam bij Spring Advocaten.

Mr. A. Gonzalez Jungblut is per 10-3-2014 

werkzaam bij Orange Clover Advocaten B.V..

Mr. C.E.J. Jaspers is per 10-3-2014 werkzaam 

bij Stibbe N.V..

Nieuw kantooradres Bremer & De Zwaan 

per 11-3-2014: Piet Heinkade 135, 1019 GM 

Amsterdam.

Nieuw kantooradres Cleber N.V. per 12-3-

2014: Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

Nieuw kantoor per 12-3-2014: Düzgün & De 

Roos Advocaten, Apollolaan 151, 1077 AR 

Amsterdam.  (020) 7058130 en fax (020) 

7058139. Mr. de. I. Roos en mr. O. Düzgün.
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