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Wanneer bent u beëdigd?
12 februari 2014
Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?
Na mijn afstuderen ben ik in 2002 begonnen als docent-onderzoeker aan een Nederlandse universiteit. Ik heb daar meerdere jaren les gegeven in het recht van de Europese
Unie. Hoogtepunt was mijn gastdocentschap in China. Het was heel bijzonder om daar
te doceren over de Europese samenwerking en de machtsverhoudingen in de wereld.
Dit gaf interessante en onverwachte discussies.
In 2008 ben ik voor de eerste keer beëdigd en ben ik gaan werken bij een niche kantoor op het terrein van het vastgoedrecht. Ik werkte die periode met name aan zaken
met een Europese dimensie, zoals aanbestedingsrechtelijke en staatssteunrechtelijke
vraagstukken. Zo kon ik mijn theorie in praktijk brengen.
Na een onderbreking, waarin ik mij ook heb uitgeschreven als advocaat, ben ik eind
vorige zomer gestart als juridisch adviseur bij de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. Sinds februari werk ik voor de Huisadvocaat van de gemeente, een onderdeel
van de directie Juridische Zaken binnen de bestuursdienst met 10 zogenaamde Cohenadvocaten: advocaten in dienstbetrekking.
Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Als docent-onderzoeker kende ik de theorie van de werking van de Europese Unie, maar
miste ik steeds meer een directe link met de dagelijkse praktijk. Ik wilde zelf ervaren
hoe het Europees recht doorwerkt in onze nationale rechtsorde. Ik ben toen speciﬁek
op zoek gegaan naar een rechtsgebied met een duidelijke Europese invloed; dat is het
aanbestedingsrecht geworden.
Waarom heeft u voor de Huisadvocaat van de gemeente Amsterdam gekozen?
Na een aantal jaar in de commerciële wereld miste ik het werken voor een organisatie
met een maatschappelijke opdracht. Ik wilde graag werken voor een werkgever in de
publieke sector waar een hoge mate van professionaliteit wordt gecombineerd met
maatschappelijke interesse. Bij de Huisadvocaat vond ik een jong team van enthousiaste professionals waar ik mij thuis voel. De zaken die de Huisadvocaat behandelt
hebben grote variëteit en zijn vaak bestuurlijk en/of juridisch complex. Precies waar ik
naar op zoek was!
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