
Martine Brouwer-’t Hart is HR-directeur bij Allen & Overy. Haar 

lijfspreuk: ‘A nation’s culture resides in the hearts and souls of its 

people’ van Ghandi. Het geeft aan hoe belangrijk medewerkers zijn voor 

de bedrijfscultuur. Martine heeft ruim twintig jaar werkervaring; ze is 

niet altijd in HR werkzaam geweest, maar heeft ook in verschillende 

(consultancy)rollen gewerkt o.a. bij Accenture. Ze werkt sinds 2005 

bij Allen & Overy, waar ze in 2014 HR-directeur werd en een team 

van veertien mensen aanstuurt. Allen & Overy ontving verschillende 

nominaties en Awards voor haar HR- en recruitmentactiviteiten, 

waaronder de NJC Awards, Werf & Awards en de Gouden Zandloper. 

Martine zelf was in 2017 genomineerd voor de vakjuryprijs van de 

HRtop100.

Anne-Marie Brueren is als interim HR-directeur en adviseur 

werkzaam bij diverse ondernemingen. In 2000 rondde ze de opleidingen 

Personeelwetenschappen en Arbeid en Sociale Zaken succesvol af aan 

Tilburg University. De afgelopen 18 jaar heeft zij bij ondernemingen als 

KPN, Tempo-Team en Vanderlande Industries gewerkt en geadviseerd 

over ontwerp, implementatie en uitvoering van HR-beleid. Daarnaast 

heeft Anne-Marie zich gespecialiseerd in het begeleiden van 

complexe verandertrajecten. In 2010 richtte ze haar bedrijf ‘Inzicht! 

HR Advies’ op, waarmee ze regelmatig wordt ingeschakeld door  

top-10 advocatenkantoren als Allen & Overy en Pels Rijcken. Anne-

Marie gelooft in de ontwikkeling van medewerkers als succesfactor 

voor de groei van organisaties. Vanuit haar pragmatische drive en 

enthousiasme weet zij betrokkenheid te creëren. Met haar professionele 

aanpak maakt zij de verbinding tussen HR en de business met als doel 

organisaties te laten excelleren.

Cindy de la Fuente heeft in 2014 CinSere opgericht, na twaalf jaar 

te hebben gewerkt als advocaat en bedrijfsjurist. Vanuit CinSere 

helpt zij als legal operations consultant juridische afdelingen en 

advocatenkantoren met het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie 
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van de juridische bedrijfsvoering. Sinds 2018 is zij tevens aangesloten bij 

Law4ce, een netwerk van ervaren bedrijfskundige adviseurs, dat actief 

is in de juridische sector.

Willem Hengeveld is gedurende enkele tientallen jaren als Partner, 

Practice Group Leader en Managing Partner verbonden geweest 

aan Houthoff. In 2011 heeft hij New Decade Consultancy opgericht. 

Sindsdien adviseert hij advocaten- en notariskantoren op het vlak 

van Strategy en Business Development en begeleidt de implementatie 

daarvan.

www.newdecade.be

Marjan Hermkes-van Ham is een specialist op het gebied van ICT 

& innovatie in de advocatuur door haar jarenlange ervaring bij diverse 

leveranciers van software voor de advocatuur. Sinds 2017 is zij partner 

en adviseur bij L-IME, een adviesbureau dat zich specifiek richt op 

de advocatuur. Daarnaast is zij ambassadeur in Nederland van ELTA 

(de European Legal Tech Association).

Marjan is in staat een brug te slaan tussen IT en de gebruiker. Met 

een vakkundige kijk vertaalt zij de diverse mogelijkheden binnen 

de ‘legal tech’-wereld naar de bedrijfsvoering en werkprocessen 

van advocatenkantoren. Marjan heeft een enorme interesse in de 

wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van artificial 

intelligence en machine learning, maar verliest daarbij de praktijk 

van alle dag voor de Nederlandse advocaat niet uit het oog. In De 
advocatuur als onderneming beschrijft zij die trends, maar beschrijft 

ze vooral ook wat nodig is op het pad naar dat toekomstbeeld en welke 

stappen daarvoor nog te maken zijn. Daarmee is het voor elk kantoor een 

praktische handleiding, onafhankelijk van het ambitieniveau van het 

kantoor op het gebied van legal tech.

Eva Peeters heeft ruim vijftien jaar ervaring in de advocatuur. Eerst als 

advocaat in een internationale procespraktijk, later als kantoordirecteur 

en tegenwoordig als partner en (organisatie)adviseur voor L-IME, 

een adviesbureau gericht op de advocatuur. Ze heeft een duidelijk 

affiniteit met IT en innovatie en de daarbij behorende verandertrajecten 

op kantoren. Met begrip voor de praktijk en met oog voor alle lagen 

in de organisatie richt zij zich op de praktische toepasbaarheid van 
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automatisering. In De advocatuur als onderneming schrijft zij over de 

impact van automatisering op de diverse werkstromen binnen een 

advocatenkantoor en de daarvoor benodigde sturing en keuzes. Door 

voor iedere werkstroom de diverse niveaus van volwassenheid te 

beschrijven is het zowel voor een startend kantoor als voor een kantoor 

dat wil doorgroeien op het gebied van automatisering een praktische 

handleiding vanuit en voor de praktijk.

Hans Schuurman is adviseur en interim CFO. De primaire focus 

van Hans is winst- en efficiëntieverbetering binnen de juridische 

dienstverlening. In een de rol van finance manager optimaliseert hij 

processen en zorgt hij voor toegankelijke management-informatie. 

Hij is gewend om leiding te geven aan grote projecten. Tevens spreekt 

en publiceert hij regelmatig over het winstmodel van de advocatuur, 

pricing en de nieuwe ontwikkelingen binnen de advocatuur. Met 

zijn partners van Law4ce is Hans in staat de bedrijfsvoering van een 

advocaten- en/of notariskantoor continu te verbeteren.

Beatrijs van Selm heeft meer dan twintig jaar ervaring als juridisch 

professional. Zij heeft zich de laatste jaren toegelegd op legal business 

development, waarbij haar achtergrond als advocaat en bedrijfsjurist 

goed van pas komt. Het helpt om de dagelijkse praktijk van de advocaat 

te begrijpen en deze te verbinden aan actuele ontwikkelingen in wet- 

en regelgeving en de relevante markten van cliënten en prospects. 

Begin 2017 startte zij Break New Ground, van waaruit zij kantoren en 

individuele advocaten helpt met de strategie en implementatie van 

business development.

Scipio van der Stoel is al meer dan elf jaar headhunter voor ervaren 

juristen en fiscalisten. Daarvoor is hij lang advocaat en managing 

partner geweest bij grote kantoren (AKD, Andersen Legal). Hij is 

klankbord voor managing partners, general counsels, tax directors 

en overig senior management en heeft een lange trackrecord 

van succesvolle bemiddelingen voor advocatenkantoren en het 

(internationale) bedrijfsleven; van legal counsel tot general counsel, 

van advocaat-medewerker tot partner.
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Edwin J. Weller is sinds 1995 actief op het gebied van compliance. 

Hij is als advocaat begonnen en daarna via MeesPierson (Curaçao) 

en Robeco als zelfstandig adviseur gestart. Zijn cliënten zijn banken, 

trustkantoren en advocatenkantoren. Thans is hij werkzaam als hoofd 

van de Integriteitsafdeling van de Amsterdam Trade Bank.


