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“ Omdat u uw juridische en bestuurlijke
aangelegenheden goed voor elkaar wilt hebben,
zodat u zich kunt concentreren op de
strategie en ambitie van uw bedrijf ”

2006 - 2012
Corporate secretary / general counsel bij RFS
		
Holland Holding BV en wehkamp.nl
		
RFS Holland Holding BV is de houdstermaatschappij van onder meer
wehkamp.nl, Lacent, fonq.nl en Create2Fit.
Wehkamp.nl is de grootste online winkel van Nederland.
Wehkamp.nl was tot 2008 onderdeel van het private equity huis IK
Investment Partners, een Europese vermogensbeheerder van Scandinavische origine.
In 2008 heeft een management buy out plaatsgevonden.
Werkzaamheden
• ondersteuning Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur,
directie werkmaatschappijen en Stichting Administratiekantoor.
Daarnaast Het voorbereiden, coördineren en volgen van de bestuurlijke processen en besluitvorming hieromtrent;
• ondernemingsrecht in brede zin: verzorgen van corporate housekeeping, monitoring corporate governance, coördineren ontwikkelingen en herstructureringen o.a. juridische splitsing, liquidatie,
overnames en verkoop;
• leiding geven aan juridische afdeling binnen de organisatie en holding;
• juridische uitwerking bedrijfsontwikkelingen zoals partnerships met
C&A, Mango, Piet Hein Eek, outsourcing en herstructureringen;
• verantwoordelijk voor communicatie met de toezichthouders
(OPTA, Commissariaat voor de Media, Reclame Code Commissie,
AFM, de Geschillencommissie);
• opzetten van juridische afdeling en vormgeving directiesecretariaat;
• sparring partner van bestuur en management;
• analyse en advisering met betrekking tot wet en regelgeving op
bijvoorbeeld het gebied van internet, e-commerce, retail, marketing,
privacy, IT, intellectueel eigendomsrecht, onroerend goed, bestuursrecht, het opstellen en beoordelen van contracten; en
• aansturing externe adviseurs en het begeleiding van juridische
geschillen en procedures.
		
2000 - 2006

Directiesecretaris en bedrijfsjurist bij CRV Holding

CRV Holding BV is een wereldwijd opererende onderneming op het
gebied van rundveefokkerij en management informatieproducten met
ongeveer 2000 werknemers. De aandeelhouders zijn een Nederlandse
en een Vlaamse coöperatie met gezamenlijk ongeveer 40.000 leden.
Werkzaamheden
• verantwoordelijk voor de juridische structuur van CRV Holding BV
en de daaraan gelieerde ondernemingen en joint ventures. Op basis daarvan onder meer zorggedragen voor de herstructurering van
de vennootschappelijke structuur van de organisatie (voorheen een
structuur coöperatie), een reorganisatie etc.;
• verantwoordelijk voor corporate governance en implementatie;
• coördinatie en ondersteuning Raad van Commissarissen en Raad
van Bestuur van de Holding en de coöperatiezaken (ledenraad,
bestuur);
• verantwoordelijk voor communicatie met toezichthouder NMa met
betrekking tot mededingingsrechtelijke vraagstukken rond economische machtspositie, concentraties en ‘essential facilities’;
• adviseren van de directie, raad van commissarissen en management over diverse juridische en coöperatieve vraagstukken;
• verantwoordelijk binnen de cyclus planning & control voor het
ondernemingsplan en de jaarplannen;
• opstellen en beoordelen van contracten (op het gebied van distributie, agentuur, onderzoek & ontwikkeling, licenties, samenwerkingsverbanden, verhuur etc.;
• het verzorgen van de verzekeringsportefeuille;
• en het begeleiden van juridische geschillen en procedures.

1998 - 2000
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ATO BV, onderdeel van Wageningen
University & Research.

ATO BV is een research & development bedrijf op het gebied van agro
technologie en voeding.
Werkzaamheden
• opzetten van de juridische afdeling;
• het begeleiden van juridische procedures en advisering van de directie en het management over uiteenlopende juridische onderwerpen;
• het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op het gebied van
research & development, intellectuele eigendom, licenties, samenwerkingsverbanden en geheimhoudingen;
• en contractonderhandelingen.
Nevenactiviteiten
Sinds 2012 Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Sinds 2011 Lid Nive (Nederlands instituut voor managers), onderdeel
kennisnetwerk Bestuurssecretarissen.
Sinds 2006 Lid Werkgroep Wetgeving van de branchevereniging
Thuiswinkel.org.
2006 - 2009 Voorzitter sectie directiesecretarissen, onderdeel van het
NGB (Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen).
2006 - 2009 Lid bestuur SPBH (Stichting Peuterspeelzalen Buitendorpen Hoogeveen) en voorzitter oudercommissie peuterspeelzaal Noordscheschut.

Talenkennis
Kennis van Engels en Spaans: vloeiend
Kennis van Frans en Duits: goed
Opleiding
Nyenrode Business Universiteit: New Board Program, het programma
over corporate governance en board room effectiviteit. (sinds 2012)
Diverse cursussen waaronder:
• Legal Risk management;
• Ik en de anderen (De Baak);
• Masterclass Compliance in het kader van privacybescherming;
• Diverse verdiepingscursussen Ondernemingsrecht en Verbintenissenrecht: financiering en zekerheden, algemene voorwaarden,
wanprestatie, ontbinding en opzegging van overeenkomsten etc.
Persoonlijke Effectiviteit; en Training Onderhandelen volgens de
Harvard methode.
Grotius specialisatieopleiding Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht, Grotius Academie te Nijmegen (2004)
Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen, Stichting Beroepsopleiding
Bedrijfsjuristen.
Rijks Universiteit Groningen, doctoraal Nederlands recht met als afstudeerrichting Bedrijfsrecht (1991 - 1998)
						
Uitwisselingsstudent in Venezuela; een schooljaar wonen en leven bij
een Venezolaans gastgezin, via ‘AFS Interculturele Programma’s’
(1990-1991)
VWO, Menso Alting College te Hoogeveen (1984 - 1990)

