VERANDERING EN VERDIEPING

DR. MR. JOOST VAN MIERLO

GEPUBLICEERD: 13 JULI 2022
Met ingang van 1 juli 2022 heeft Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators verlaten. Na vele jaren kiest Steven nu
voor een andere route. We wensen hem daar heel veel succes bij en danken hem voor de vele mooie jaren samen.
Wat niet verandert, is dat onze sectie medezeggenschap nog altijd een van de grootste secties van het land is, met een
kundig en energiek team van gespecialiseerde advocaten. We ondersteunen, begeleiden en adviseren talloze
medezeggenschapsorganen, met name (centrale) ondernemingsraden. Zoals wij dat al decennia lang doen. Niet voor
niets zijn wij in 2021 verkozen tot nummer 1 Partner of Choice voor ondernemingsraden, op basis van onafhankelijk
onderzoek onder ruim 300 medezeggenschapsprofessionals.
De manier waarop we dat doen blijft in de vorm van persoonlijk en dichtbij handelen, meedenken, en strategisch
adviseren, op proces en op inhoud. Of het nu gaat over verkiezingen, de medezeggenschapsstructuur of het reglement, of
over een (internationale) overname, een reorganisatie, een herstructurering of een bedrijfsbeëindiging. In ons team blijft
de aantoonbare expertise behouden als het gaat om pensioen, privacy, arbeidsomstandigheden, hybride werken,
beloningssystemen, duurzame inzetbaarheid en complexe governance-verhoudingen. Zowel in de private sector als bij
overheden en gemeenschappelijke regelingen.
Daarbij zetten we in op persoonlijke ruimte voor groei en verdieping. Voor bestuurders, leden van
medezeggenschapsorganen, adviseurs, trainers en ambtelijk-secretarissen. Voor hen zijn we altijd bereid en bereikbaar
om te sparren of in een uitdaging mee te denken. Behoor je tot deze doelgroep en wil je uitgenodigd worden voor onze
gratis kennissessies of in contact komen? Laat dit dan weten via medezeggenschapsrecht@devoort.nl.
Joost van Mierlo, Els Huisman, Jolande Janssen, Ineke van de Pas, Stefan Jansen en Sanne Luiten
MEER INFORMATIE?
Mocht u vragen hebben over medezeggenschapsrechtelijke vragen, neem dan gerust contact op met een van onze
gespecialiseerde advocaten op dit gebied van de sectie medezeggenschapsrecht.
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De sectie medezeggenschap van De Voort Advocaten | Mediators is in 2021 uitgeroepen tot Partner of Choice voor
ondernemingsraden in Nederland. Uit onafhankelijk onderzoek van OR-net onder ruim 300 OR-professionals is gebleken
dat zij het liefst zaken doen met onze sectie medezeggenschap.
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