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Voorwoord Saskia Laseur, 
managing partner 

Voor u ligt het Maatschappelijk Jaarverslag van Van 

Doorne advocaten, notarissen en belastingadviseurs. 

Als advocatenkantoor willen wij graag deel uitmaken 

van een maatschappelijke voorhoede. Die het voortouw 

neemt, bij gebrek aan richtinggevend leiderschap vanuit 

het landsbestuur of de politiek. Wij willen een groep 

professionals zijn die het oude waardenpatroon in de 

samenleving uitdaagt en ter discussie stelt. Voorop durft 

te lopen op weg naar een nieuw bewustzijn en nieuwe 

sociaaleconomische verhoudingen. Advocaat zijn is 

altijd al meer geweest dan zomaar een baan of een 

beroep; het is een ambacht en een roeping. Juist in deze 

moeilijke tijden en in de steeds complexere samenleving 

zijn we ons bij Van Doorne terdege bewust van de zware 

maatschappelijke verantwoordelijkheid die op onze 

schouders rust. 

Grondige kennis van het recht én de praktische 

toepassing ervan. En redenaarskunst. Dat is wat ons vak 

zo mooi maakt, ook voor notarissen en fiscalisten. Maar 

bij Van Doorne ervaren wij het ook als een opdracht: om 

bij te dragen. Deel te zijn van de oplossing en niet van 

het probleem. Wij zien het als onze taak, onze specifieke 

rol in de samenleving, om onze bijzondere kennis van 

het recht en onze ambachtelijkheid in te zetten voor 

een betere, rechtvaardiger wereld. Om precies te zijn: 

wij helpen onze cliënten het recht te benutten, in 

hun streven bij te dragen aan een beter leven en een 

duurzamere wereld. Optimale dienstverlening, maar 

ook optimaal werkgeverschap, vraagt in deze tijd om 

nauwe aansluiting op maatschappelijke trends en 

stromingen. Met de grote thema’s als klimaat, diversiteit 

en inclusiviteit. 

Maatschappelijk ondernemen zit Van Doorne in het 

bloed. Op 1 november 2020 was het exact 90 jaar 

geleden dat Pieter van Doorne zich - in 1930 - vestigde 

als zelfstandig advocaat. Na de oorlog speelt hij een 

belangrijke rol bij de wederopbouw van Nederland 

en de rechtsorde. Eerst als Rijksadvocaat en later ook 

als Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van 

Advocaten. In die rol stond Pieter van Doorne aan 

de wieg van ons huidige stelsel van gesubsidieerde 

rechtsbijstand. In dit Maatschappelijk Jaarverslag laten 

wij u graag zien hoe bij ons, een Nederlands kantoor in 

hart en nieren met een stevige positie in de top 10 van 

de Nederlandse advocatuur, de geest van Pieter van 

Doorne nog altijd diep in het DNA verankerd zit. Hoe 

wij mensen en organisaties sterker maken en samen 

bouwen aan verantwoorde en duurzame oplossingen, 

met oog voor de maatschappij en talentontwikkeling, 

maar ook voor diversiteit en inclusie. 

4
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Van Doorne is een snelgroeiende organisatie in een 

veeleisende werkomgeving waar vaak onder druk moet 

worden gepresteerd. Dat stelt ook hoge eisen aan ons 

eigen werkgeverschap. Niet alleen voor de juristen maar 

ook voor de vele medewerkers in ondersteunende en 

facilitaire diensten op kantoor willen wij een veilige 

werkplek zijn. Waar iedereen zijn talenten optimaal 

benut en zich maximaal kan ontplooien. Ook daarvan 

willen wij met dit Maatschappelijk Jaarverslag getuigen. 

Saskia Laseur
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Van Doorne is een excellent, maatschappelijk en 

winstgevend kantoor dat als één herkenbaar is. Het is 

één onderneming, met vele gezichten. Die gezichten 

zijn onze kracht: herkenbaar door diverse eigenheid.

Om een gezicht van kantoor te kunnen zijn, wordt 

de medewerkers een simpele vraag gesteld: wat 

draag je bij aan de positionering van Van Doorne? 

Wanneer die vraag door jonge talenten kan worden 

beantwoord, krijgen zij de ruimte om dat waar te 

maken.

Van Doorne behandelt juridische complexe vragen, 

die raken aan de manier waarop de maatschappij 

internationaal, nationaal en lokaal is georganiseerd. 

Het is zich bewust van de waarden en normen op 

ieder niveau. 

Productiviteit en groei zijn het resultaat van een 

organisatie waarin iedere medewerker op de toppen 

van zijn/haar inspiratie en kwaliteiten werkt.

 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Met onze medewerkers bouwen we aan langdurige 

relaties. Wij vinden het belangrijk om het talent en 

de ambities van onze collega’s te laten ontwikkelen 

en hierin te investeren. Zo worden zij opgeleid tot 

volwaardig advocaat, notaris, fiscalist of ander voor ons 

kantoor relevant beroep. 

Van Doorne blijkt een aantrekkelijke werkgever te zijn, 

ook voor talent van buiten. In ons aannamebeleid is 

een student-stage een cruciaal onderdeel. Ondanks 

de Covid19-maatregelen van afgelopen jaar heeft Van 

Doorne de stages, op gepaste wijze, door laten gaan, in 

tegenstelling tot concurrerende kantoren. 

Onze recruiters zijn doorlopend in contact met de 

rechtenstudenten. Door onze zichtbaarheid op social 

media, het organiseren van online evenementen en 

onze samenwerkingsverbanden met studieverenigingen 

houden we de lijnen kort. We merken dat onze aanpak 

haar vruchten afwerpt: de toestroom van student-

stagiairs blijft hoog. Daarnaast keren zij na hun stage 

graag terug als juridisch-assistent.

Niet alleen studenten, ook medior en senior advocaten 

vervolgen graag hun loopbaan bij Van Doorne. Zo 

hebben wij in 2020 twee vrouwelijke partners met in 

hun kielzog een aantal talentvolle medewerkers aan ons 

kantoor kunnen binden. 
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‘Ik ben Meltem Koning – Gungormez en ik 

ben partner binnen de M&A-praktijk.

Omdat mijn team en ik bij Van Doorne deel 

uitmaken van een groot Corporate team, 

waar we ook met elkaar kunnen sparren en 

ons allemaal verder kunnen ontwikkelen, 

was dit voor ons de juiste stap. Bovendien is 

er een focus op technologie, wat heel goed 

past bij mijn expertise. En wat heel erg bij 

mij als persoon past is het samenwerken 

en de verbinding zoeken met andere 

praktijkgroepen.’

‘Ik ben Léone 

Klapwijk en ik 

ben partner 

Europees- en Mededingingsrecht (specifiek 

Energierecht).

Van Doorne wil het Nummer 1-kantoor 

rondom het thema Energie worden. Zeker 

in het kader van de energietransitie liggen 

er veel mogelijkheden voor ons team, maar 

ook voor andere disciplines zoals Privacy, 

Aanbesteding en Corporate. Eigenlijk is ons 

team een soort middelpunt van waaruit veel 

verschillende disciplines kunnen aanhaken. 

We willen grote projecten doen met een 

multidisciplinaire insteek. Voordeel voor 

onze cliënten is dat ze bij één kantoor terecht 

kunnen voor al hun juridische vraagstukken. 

Dat is ook hoe ik het liefste werk.’
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Talentontwikkeling

Wij geven onze medewerkers in een vroeg stadium van 

hun carrière de mogelijkheid om een keuze te maken 

hoe zij hun talenten en ambities bij Van Doorne willen 

inzetten. Zij doorlopen hun eigen opleidingstraject en 

nemen daarbij de regie in eigen handen. Zij zijn op 

verschillende momenten in gesprek over hun positie en 

toekomst bij ons kantoor. Zo bepalen zij grotendeels hun 

eigen toekomstplan, wat duidelijkheid schept voor alle 

partijen. 

Hieruit voortkomend hebben wij per 1 januari 2021 twee 

interne medewerkers tot partner benoemd. Daarnaast 

hebben afgelopen jaar 32 medewerkers (zowel legal als 

non-legal) promotie gemaakt bij Van Doorne. 

‘Ik ben Steven 

Sterk, partner 

Arbeid & Pensioen 

Natuurlijk zijn er heel wat vanzelfsprekende 

redenen waarom ik trots ben op mijn 

benoeming als partner, maar ik ben met 

name trots op die benoeming omdat het bij 

Van Doorne is. Een kantoor dat er in mijn 

beleving altijd weer in slaagt om topkwaliteit 

te combineren met de menselijke kant. Het 

is mooi te merken dat Van Doorne die trend 

doorzet met de verfrissende initiatieven van 

het huidige bestuur en om als onderdeel van 

de partnergroep te merken hoe gemotiveerd 

die groep is om betekenisvol werk te doen, 

met oog voor de maatschappij en haar 

medewerkers. Combineer dat met onze 

enthousiaste groep medewerkers en je hebt 

een kantoor waarvan je met trots en veel 

plezier partner kunt zijn!’

‘Ik ben Vanessa Vanessa Liem, partner Sanctierecht & Interne onderzoeken 

“Het is voor mij een bewuste keuze geweest om mij bij mijn terugkeer in de advocatuur aan te sluiten bij een 

maatschappelijk betrokken Nederlands kantoor. Ik ben er  trots op om onderdeel te mogen uitmaken van de 

partnergroep en mee te mogen bouwen aan een bestendige en verantwoorde organisatie van waaruit we hopelijk 

nog veel mogen en kunnen betekenen voor onze cliënten, zowel op juridisch als strategisch en maatschappelijk 

terrein.”
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Ook de medewerkers van onze stafafdelingen en het 

ondersteunend personeel krijgen de begeleiding en 

opleidingsmogelijkheden die nodig zijn om binnen hun 

functie door te groeien en te excelleren via een speciaal 

voor hen ontwikkeld opleidingsprogramma. In dat 

programma zijn (vaardigheids)trainingen opgenomen 

zoals bijvoorbeeld Strategic Advisor, Presenteren ‘Good 

to Great’ als ook Legal English en Correct Nederlands.

Van Doorne Academy

Om het uniform opleiden en (samen)werken te 

bevorderen, hebben wij in maart 2020 de Van Doorne 

Academy gelanceerd. Wij zorgen er hiermee voor 

dat iedereen binnen kantoor eenduidig is opgeleid, 

waarmee een brede inzetbaarheid en betere 

samenwerking wordt gerealiseerd.  

De trainingen rondom communicatieve en 

professionele vaardigheden en persoonlijk leiderschap 

en ondernemerschap, die wij in de jaren hiervoor 

organiseerden, zijn nu ondergebracht in een programma 

dat op kantoor kan worden gevolgd. Dat gebeurt 

gedurende de loopbaan en in verschillende fasen van de 

carrière.  

De Academy krijgt ook een fysieke plek binnen ons 

kantoor. Er wordt gewerkt aan een ruimte waar 

gestudeerd en gewerkt kan worden, en waar ook lessen 

gevolgd kunnen worden. Daarnaast is er ruimte voor 

sociale activiteiten. 
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Nieuw beloningssysteem (per 1-1-2021)

Om concurrerend te blijven en toekomstbestendig 

te worden, zijn we tot de conclusie gekomen dat er 

in het beloningssysteem van Van Doorne een aantal 

wijzigingen doorgevoerd moest worden. Dat heeft 

geresulteerd in verhogingen van de salarissen voor 

legal medewerkers, met als doel om per 2023 volledig 

aan te sluiten bij de top 10 van de Nederlandse kantoren. 

Daarnaast was er de wens om de regelingen voor 

variabele beloning te wijzigen, waarbij meer aandacht 

zou moeten komen voor prestaties anders dan 

declarabele uren. 

Om die reden is per 2021 een nieuwe regeling voor 

variabele beloning geïmplementeerd. Deze regeling 

is van toepassing voor alle functiecategorieën binnen 

kantoor en dus voor legal en non-legal medewerkers. 

Met de introductie van dit beleid voor variabele 

beloning, creëren wij de mogelijkheid om ook andere 

essentiële prestaties te belonen, zoals samenwerken 

en bijdragen aan kantoorbrede projecten. In het vorige 

beleid was die mogelijkheid er niet en werd variabele 

beloning toegekend op basis van declarabele uren in 

combinatie met functioneren.

Nieuw functiehuis (per 1-1-2021)

De aanpassing van het functiehuis komt voort uit de 

behoefte aan een snellere en betere doorstroom van 

legal medewerkers naar een senior positie. Bovendien 

wordt hiermee eerder in de loopbaan duidelijkheid 

gegeven over het functioneren en de toekomst.

De dialoog hierover moet niet alleen eerder, maar 

ook frequenter plaatsvinden en er moet vervolgens 

naar gehandeld worden. Met dit nieuwe functiehuis 

denken we dit te stimuleren, omdat er aan het einde van 

een periode van acht jaar, waarin de medewerker wordt 

opgeleid, een keuze wordt gemaakt over welke eindpositie 

in de toekomst het meest passend lijkt. 

We selecteren zo eerder en sorteren ook beter voor op 

de verschillende routes, die we na die periode van acht 

jaar hebben gedefinieerd. Zo kunnen wij talent sneller 

herkennen en beter begeleiden.

Met het invoeren van dit nieuwe functiehuis komen we 

tegemoet aan de ambitie van ons kantoor en aan de wens 

van medewerkers om de dialoog over positie en toekomst 

gedurende de loopbaan te voeren en hierover eerder 

duidelijkheid te bieden.

Om het functiehuis en het beloningsbeleid goed te kunnen 

toepassen, is beter beoordelen van het functioneren 

van medewerkers een belangrijk uitgangspunt. Daarom 

wordt dit jaar de beoordelingssystematiek tegen het licht 

gehouden. 
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Diversiteit & Inclusie

In 2020 hebben wij een belangrijke stap gezet richting 

een succesvol diversiteitsbeleid door de oprichting van 

een Diversiteits- en Inclusie-commissie. Deze commissie 

kreeg de volgende opdracht mee: 

• Vorm een beeld van de huidige organisatiecultuur 

van Van Doorne 

• Formuleer een heldere visie op diversiteit met 

meetbare en concrete doelstellingen

• Zorg voor commitment van de top

• Creëer een positief diversiteitsklimaat

Kansengelijkheid

Wij zijn overtuigd van de kracht van verscheidenheid 

en verandering. Een open blik en communicatie 

met respect voor elkaar en ruimte voor ieder uniek 

individu met inclusie als uitgangspunt. Binnen onze 

organisatie krijgt elke medewerker de mogelijkheid 

om zijn of haar inspiratie en kwaliteiten tot het uiterste 

‘Ik ben Andy Furr – kandidaat-notaris Vastgoed 

Het is van groot belang dat er ook op de werkvloer aandacht is voor 

de LGBTQ+-gemeenschap. Niet alleen omdat het “the right thing 

to do” is maar ook omdat het de organisatie sterker en succesvoller 

maakt. Met mijn betrokkenheid bij Stichting Forward en mijn 

lidmaatschap van de D&I-commissie van Van Doorne, kan ik hieraan 

mijn bijdrage leveren.’

te ontwikkelen en te benutten op een manier die bij 

henzelf en bij kantoor past. Wij hebben hierbij oog voor 

de samenleving en de wereld om ons heen en hechten 

eraan een omgeving te creëren waar een ieder de 

vrijheid voelt om zichzelf te kunnen zijn. Inclusie met 

oog voor elkaar sluit naadloos aan bij het informele 

en open karakter van onze organisatie, waarbij het 

complementair zijn als basis wordt genomen en niet de 

onderlinge verschillen. Hierdoor ontstaat een omgeving 

waarin inventiviteit en een open houding tot de beste 

oplossingen leiden.

Hoe zorgen wij hier al voor?

Ruim 1/3 van onze partners is vrouw en de man/vrouw-

verhouding in ons personeelsbestand is bijna gelijk. 

Daarmee staan we in de voorhoede van onze sector. 

We hebben een actieve diversiteits- en 

inclusiecommissie die bestaat uit zes personen 

van verschillende ervaringsjaren, afdelingen en 
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‘Ik ben Souad Derouich – Advocaat 

Ondernemingsrecht 

 

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis 

voelt op ons kantoor en volledig zichzelf 
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zowel intern als extern uitdraagt.
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wat leidt tot betrokkenheid en een betere onderlinge 

samenwerking.
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Gedragscode en Meldregeling

In 2020 is een interne Gedragscode opgesteld en in 

de organisatie geïmplementeerd. De gedragscode 

bestaat uit acht principes, die de basis vormen voor 

onze bedrijfscultuur en hoe wij met elkaar omgaan 

en (samen)werken. Een belofte naar onszelf en onze 

relaties. De principes hebben we nader uitgewerkt in 

onderliggend intern beleid. 

Naast de Gedragscode is een Meldregeling opgesteld. 

Deze regeling zorgt ervoor dat medewerkers in 

vertrouwen en zonder angst meldingen kunnen doen 

bij een interne of externe vertrouwenspersoon. Om de 

Gedragscode en Meldregeling in de organisatie bekend 

te maken, is een campagne gestart waarin medewerkers 

worden uitgedaagd na te denken over hoe zij zouden 

handelen in bepaalde situaties op kantoor. Op ons 

intranet plaatsen wij een poll met dilemma’s, waarop 

medewerkers kunnen reageren. De uitslag en toelichting 

hierop publiceren wij in ons interne nieuwsbulletin. 

Wij vertegenwoordigen 

de belangen van onze 

cliënt, zijn eerlijk en 

transparant en waken 

voor (iedere schijn van) 

belangenverstrengeling.

Wij handelen professioneel 

en integer, houden ons 

aan wet- en regelgeving 

en respecteren geldende 

professionele normen en 

sporen anderen aan dit 

ook te doen.

Wij gaan zorgvuldig om 

met de informatie die 

ons is toevertrouwd, zijn 

discreet en behandelen 

informatie vertrouwelijk. 

Wij zorgen voor een 

veilige werkomgeving 

waarin ruimte is voor 

(persoonlijke) ontwikkeling, 

we gaan respectvol met 

elkaar om en spreken 

elkaar aan wanneer nodig. 

Wij zijn competitief, 

concurreren op een eerlijke 

manier en wij selecteren 

partners en leveranciers die 

aansluiten bij onze normen 

en waarden. 

Wij staan achter ons 

kantoor, houden het 

kantoorbelang voor ogen 

(en realiseren ons dat 

ons gedrag gevolgen kan 

hebben voor kantoor).

Wij streven naar een betere 

maatschappij, houden 

rekening met onze impact 

op het milieu en gaan 

zorgvuldig met onze 

bedrijfsmiddelen om. 

Wij maken dilemma’s 

bespreekbaar en hechten 

waarde aan een open 

organisatie, waarin 

iedereen zich durft uit te 

spreken. 

1

2

3

4

5

6

7

8

De 8 principes van de Gedragscode



14

Gedragscode en Meldregeling

In 2020 is een interne Gedragscode opgesteld en in 

de organisatie geïmplementeerd. De gedragscode 

bestaat uit acht principes, die de basis vormen voor 

onze bedrijfscultuur en hoe wij met elkaar omgaan 

en (samen)werken. Een belofte naar onszelf en onze 

relaties. De principes hebben we nader uitgewerkt in 

onderliggend intern beleid. 

Naast de Gedragscode is een Meldregeling opgesteld. 

Deze regeling zorgt ervoor dat medewerkers in 

vertrouwen en zonder angst meldingen kunnen doen 

bij een interne of externe vertrouwenspersoon. Om de 

Gedragscode en Meldregeling in de organisatie bekend 

te maken, is een campagne gestart waarin medewerkers 

worden uitgedaagd na te denken over hoe zij zouden 

handelen in bepaalde situaties op kantoor. Op ons 

intranet plaatsen wij een poll met dilemma’s, waarop 

medewerkers kunnen reageren. De uitslag en toelichting 

hierop publiceren wij in ons interne nieuwsbulletin. 

Wij vertegenwoordigen 

de belangen van onze 

cliënt, zijn eerlijk en 

transparant en waken 

voor (iedere schijn van) 

belangenverstrengeling.

Wij handelen professioneel 

en integer, houden ons 

aan wet- en regelgeving 

en respecteren geldende 

professionele normen en 

sporen anderen aan dit 

ook te doen.

Wij gaan zorgvuldig om 

met de informatie die 

ons is toevertrouwd, zijn 

discreet en behandelen 

informatie vertrouwelijk. 

Wij zorgen voor een 

veilige werkomgeving 

waarin ruimte is voor 

(persoonlijke) ontwikkeling, 

we gaan respectvol met 

elkaar om en spreken 

elkaar aan wanneer nodig. 

Wij zijn competitief, 

concurreren op een eerlijke 

manier en wij selecteren 

partners en leveranciers die 

aansluiten bij onze normen 

en waarden. 

Wij staan achter ons 

kantoor, houden het 

kantoorbelang voor ogen 

(en realiseren ons dat 

ons gedrag gevolgen kan 

hebben voor kantoor).

Wij streven naar een betere 

maatschappij, houden 

rekening met onze impact 

op het milieu en gaan 

zorgvuldig met onze 

bedrijfsmiddelen om. 

Wij maken dilemma’s 

bespreekbaar en hechten 

waarde aan een open 

organisatie, waarin 

iedereen zich durft uit te 

spreken. 

1

2

3

4

5

6

7

8

De 8 principes van de Gedragscode

15

Waarom is het hebben van een gedragscode van 

belang?

Een gedragscode met duidelijke normen is cruciaal 

voor het goed functioneren van een bedrijf, omdat 

dit bijdraagt aan de kantoorcultuur waarin iedereen 

zich thuis en veilig voelt. Interne werking staat 

voorop en deze principes dragen bij aan een veilige, 

verantwoordelijke en zorgvuldige werkcultuur. Maar de 

code is evengoed extern van belang. De Gedragscode 

vormt namelijk de basis hoe wij binnen en buiten 

kantoor met elkaar omgaan. Bij Van Doorne streven we 

naar een open cultuur, waar we eerlijk zijn en elkaar 

met respect behandelen, hechten aan diversiteit en 

maatschappelijke betrokkenheid. Dit dragen we uit met 

onze Gedragscode.

Hoe zorg je ervoor dat de code in de organisatie gaat 

leven?

Een gedragscode is geen papieren exercitie. Het 

belangrijk deze principes verder uit te werken en 

concreet in te vullen. Zoals wat het in de praktijk 

betekent dat wij professioneel en integer handelen 

(principe 2). Wat is bijvoorbeeld de regeling ten aanzien 

van (relatie)geschenken? Dus achter die principes gaat 

groot aantal regelingen schuil waarin op verschillende 

terreinen de norm wordt neergezet hoe we ons tot 

elkaar en derden verhouden. Dat is een dynamisch 

proces, waaraan we samen invulling geven. Voor 

elk principe wordt periodiek aandacht gevraagd op 

het intranet in de vorm van een dilemma’s die we 

voorleggen aan onze medewerkers. Op deze manier 

wordt concrete invulling gegeven wat onze principes in 

de dagelijkse praktijk inhouden. 

Wat merken externe relaties hiervan?

Duurzame relaties met onze cliënten staan voorop, 

waarbij op gelijkwaardige manier en op basis van 

vertrouwen met elkaar wordt gewerkt. Onze vier 

kernwaarden betrokken, verbindend, nuchter en scherp 

vormen hierbij het uitgangspunt. Het is niet voor niets 

dat het eerste principe ervoor staat dat wij de belangen 

van onze cliënt vertegenwoordigen en het beste 

resultaat voor onze cliënten willen behalen. Eerlijkheid 

en transparantie naar onze cliënten staan hoog in 

ons vaandel en wij waken voor (iedere schijn van) 

belangenverstrengeling. Ook andere principes geven de 

verhoudingen weer die wij niet alleen intern maar ook 

extern willen uitdragen. Kijk bijvoorbeeld naar principe 

3: wij gaan zorgvuldig om met de informatie die ons is 

toevertrouwd en zijn discreet en behandelen informatie 

vertrouwelijk.

Anouk Rutten 
VRAGEN AAN

Head of Compliance 
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Pandemie en de gevolgen voor kantoor

In maart 2020 werden maatregelen vanuit de overheid 

ingevoerd om het Covid-19-virus tegen te gaan op 

de werkvloer. Van Doorne bleek een zeer flexibele 

organisatie te zijn, toen we massaal vanuit huis 

moesten werken. In korte tijd zorgden de afdelingen 

ICT en Facility Services ervoor dat alle medewerkers 

over de juiste middelen en techniek beschikten om 

het werk vanuit huis net zo goed te kunnen doen als 

op kantoor. Om de binding met kantoor te behouden, 

werd een dagelijks nieuwsbulletin in het leven geroepen 

waarmee de medewerkers werden geïnformeerd over 

alle relevante zaken vanuit het Management Team 

en de stafafdelingen. Met iedere dag een voorwoord 

van managing partner Saskia Laseur. Een grote 

groep medewerkers gaf aan het nieuwsbulletin het 

belangrijkste dagelijkse contact met kantoor te vinden. 

We hebben veel aandacht besteed aan het mentaal en 

fysiek fit houden van onze medewerkers. Samen met 

vitaliteitspartner de Atleetfabriek en huis-fysiotherapeut 

HC Health kregen de medewerkers de mogelijkheid om 

mee te doen aan allerlei (online) workshops, webinars 

en masterclasses.

Voor de mentale gezondheid werden gesprekken met 

coaches aangeboden en ontvingen de medewerkers op 

hun huisadres regelmatig een motiverend presentje.

Ook voor onze cliënten hebben we veel zaken anders 

moeten organiseren: de vele events die in normale 

tijden op ons kantoor plaatsvinden, werden vanaf 

maart 2020 online gehost. De technische faciliteiten 

die hiervoor nodig waren, werden razendsnel 

geïmplementeerd en werden in de loop van het 

jaar steeds professioneler. Door deze technische 

voorzieningen konden ook overleggen met cliënten op 

een professionele manier online plaatsvinden.

Daarnaast werden op de website zogenaamde hubs 

ingericht: webpagina’s met artikelen van diverse 

rechtspraktijken en relevante organisaties over 

veranderende en nieuwe wet- en regelgeving, relevant 

voor cliënten die te maken kregen met de impact van de 

pandemie op hun bedrijf en organisatie.
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2 van buiten,  
2 van binnen, 
3 vrouwen 1 man

Nieuwe partners 4

31
Juridisch  
assistenten  

legal en non-legal

Instroom 

28
(uitstroom vergelijkbaar)

Verhouding 
mannelijke  
en 
vrouwelijke  
partners

65%

35%

Benoemingen  
& promoties

32

Student-stagiairs 

40
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Wij nemen onze verantwoordelijkheid als 

advocatenkantoor door een bijdrage te leveren aan de 

maatschappelijke vraagstukken van nu. Wij hebben 

het in onze missie opgenomen om op verantwoorde, 

duurzame wijze te werken. Dat brengen we op diverse 

manieren in praktijk. 

Wij zien het als onze taak en als onze rol in de 

samenleving, om de bijzondere kennis van het recht en 

ons ambacht in te zetten voor een betere wereld. Om 

preciezer te zijn: wij helpen onze cliënten het recht te 

benutten. Dat kan zijn in hun streven bij te dragen aan 

een beter leven en een duurzamere wereld, waarin 

iedereen gelijke kansen heeft. 

In dat kader werken wij bijvoorbeeld al een aantal jaren 

samen met IMC Weekendschool. Wij leveren als kantoor 

een financiële bijdrage en daarnaast zet een aantal 

collega’s zich in door het geven van het vak ‘Recht’. 

Ook in 2020 kon dit, ondanks de coronamaatregelen, 

in aangepaste vorm doorgaan. Zo hebben de leerlingen 

van de IMC Weekendschool, die tussen de 10 en 12 jaar 

oud zijn, in een korte tijd kennis kunnen maken met 

het advocatenbestaan. Zij hebben kunnen debatteren, 

pleiten en een ‘echte’ rechtszaak voorbereid.
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Inzet van onze medewerkers voor externe 

organisaties

Een groot aantal van onze medewerkers levert ook in de 

vorm van tijd een bijdrage aan externe organisaties. 

Zo doen we dat bijvoorbeeld al tien jaar aan de Frits 

Kalshoven Competitie van het Rode Kruis. Deze 

wedstrijd betreft het internationaal humanitair recht en 

is een jaarlijks evenement dat gezamenlijk georganiseerd 

wordt door het Nederlandse en Vlaamse Rode Kruis voor 

rechtenstudenten van zowel Nederlandse als Vlaamse 

universiteiten. De fysieke bijdrage die wij leveren bestaat 

uit het jureren door twee van onze medewerkers van de 

pleitwedstrijden, die een dag duren. 

Een ander voorbeeld is de Rechtswinkel van Amsterdam, 

een belangrijke organisatie waar rechtenstudenten gratis 

juridisch advies geven en waar Van Doorne al jaren 

een bijdrage levert, zowel fysiek als financieel. Op dit 

moment is een van onze medewerkers lid van de Raad 

van Advies. 

Van Sponsorbeleid naar Social Impact Investments

Afgelopen jaar hebben wij een Social Impact Commissie 

benoemd. Deze commissie heeft een ander doel 

dan de eerder bestaande sponsorcommissie. Met de 

Social Impact Commissie bouwen we aan een stevige 

positie en reputatie op de social impactgebieden 

‘kansengelijkheid’ en ‘duurzaamheid’. Dat doen we niet 

slechts door het leveren van een financiële bijdrage, 

maar tevens door het inzetten van onze kennis. 

Denk daarbij aan het samenwerken met (non-profit) 

organisaties, die maatschappelijke impact maken of die 

geen toegang hebben tot het rechtssysteem. 

De Social Impact Commissie kreeg twee opdrachten: 

• Stel criteria op voor kleinere initiatieven binnen en 

buiten kantoor en

• Selecteer op de twee pijlers een grote partij 

waarmee actief kan worden samengewerkt en 

waarmee naar buiten kan worden getreden.

Oprichting Pieter van Doorne Fonds

Om het jubileumjaar 2020 luister bij te zetten, heeft 

Van Doorne een fonds opgericht passend bij het 

gedachtengoed van onze oprichter Pieter van Doorne: 

het Pieter van Doorne Fonds. In dit fonds wordt elk jaar 

door kantoor een vast bedrag gestort dat door de Social 

Impact Commissie besteed mag worden aan een aantal 

zorgvuldig geselecteerde goede doelen. 

Inmiddels zijn door deze commissie drie organisaties 

geselecteerd: 

• Plastic Soup Foundation

• Warchild

• Free a Girl

Met deze organisaties gaan wij op de thema’s 

kansengelijkheid en duurzaamheid een langdurige 

relatie opbouwen.
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Sociaal ondernemerschap

Wij zeggen als Van Doorne niet alleen dat wij het 

belangrijk vinden onze maatschappelijke bijdrage te 

leveren, wij handelen er ook naar. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de initiatieven die wij in de afgelopen jaren mede 

hebben opgericht of ondersteund: 

• initiatiefnemer van de leerstoel Social 

Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht, 

waardoor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen op de agenda is gekomen van 

corporate Nederland.

• medeoprichter van Social Impact Ventures (Social 

IV), het grootste onafhankelijke social impact fonds 

in Nederland.

• ontwikkelen van innovatieve constructies, zoals de 

Social Impact Bond, een financieringsinstrument 

waarbij privaat geld wordt ingezet voor maatschap-

pelijke vraagstukken. 

‘Ik ben Rein Bressers -  advocaat Ondernemingsrecht 

Ik haal voldoening en energie uit mijn werk door cliënten 

te adviseren bij investeringen in ondernemingen met een 

maatschappelijke doelstelling en dergelijke jonge ondernemingen 

te helpen door te groeien naar een volgende fase. Daarbij wil ik 

vanuit juridisch perspectief van toegevoegde waarde zijn voor 

zowel de investeerder als de onderneming. Op deze manier 

draagt Van Doorne als kantoor ook bij aan de ontwikkeling van 

ondernemingen met maatschappelijke relevantie.’

• kennispartner van het Social Business Forum, een 

internationaal evenement rondom samenwerken 

en kennisdeling op het gebied van digitale 

transformatie.

Daarnaast leveren wij een actieve bijdrage aan de (door)

ontwikkeling van organisaties zoals CliniClowns, KiKa, 

Johan Cruyff Foundation, VU Medisch Centrum, het 

Rode Kruis en zijn veel van onze medewerkers actief 

bij tientallen organisaties zonder winstoogmerk, zoals 

Stichting Hersentumor, Stichting Meer Muziek in de Klas 

en Stichting ABC. Veel medewerkers van Van Doorne 

leveren ook hun bijdrage op persoonlijke titel.  

Samen met onze cliënten spannen wij ons in om een 

bijdrage te leveren aan de wereld van morgen. Dat doen 

wij door op een passende manier met onze cliënten 

samen te werken en te kiezen voor bepaalde ideële 

organisaties die wij willen ondersteunen. Dat is onze 

missie: mensen en organisaties sterker maken en samen 

bouwen aan verantwoorde, duurzame oplossingen. 
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In het kader van sociaal ondernemen hebben wij in het afgelopen jaar zaken gedaan met en voor de volgende 

organisaties en instellingen: 

En met:

Tony’s Chocolonely: 

juridische 

ondersteuning bij de 

Marketingcampagne 

Sweet Solutions

Oprichting 100 mio 

fonds voor Rubio Impact 

Investment (voormalig 

Social Impact Ventures); 

Verschillende investe-

ringen voor Rubio

Advies Social Finance 

NL bij inrichting Social 

Impact Bond in het 

kader van valpreventie 

ouderen in Limburg 

met BNP, QBE en 

Oneplanetcrowd

Advies AutoBinck bij 

investering in Woonpas 

voor verduurzaming 

woningen
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Nevenfuncties
rechtsorde

Rechtsorde

Van Doorne is sinds jaar en dag betrokken bij het debat 

over de rechtsorde. Wij maken ons ook sterk voor vrije 

toegang tot het recht. Deze kernwaarden zitten in het 

DNA van ons kantoor. Oprichter Pieter van Doorne 

ontfermde zich in het begin van zijn carrière, in de jaren 

1930, pro-deo over een aantal faillissementszaken van 

relaties, die ontstonden door de crisisjaren. Als later 

de oorlog uitbreekt, zet hij zich in voor de rechten van 

vluchtende Joodse Nederlanders. Pieter van Doorne 

blijkt volgens zijn relaties over de gave te beschikken om 

het schijnbaar onverzoenbare te verzoenen. Het levert 

hem als Rijksadvocaat een rol op bij de wederopbouw 

van Nederland en vervolgens als Algemeen Deken van 

de Nederlandse Orde van Advocaten. Vanuit die rol 

zet hij zijn tanden in gesubsidieerde rechtsbijstand: hij 

weet de minister te overtuigen van het belang ervan 

voor de maatschappij. Zijn volgende speerpunt wordt 

de toekomst van de advocatuur: een betere beloning 

en pensioen moet jongeren over de streep trekken 

om een carrière als advocaat te willen nastreven. Het 

gedachtengoed van ons kantoor uit de beginjaren 

houden we nu en in de toekomst in stand

Wij maken ons als overwegend commerciële praktijk 

zorgen over de sociale advocatuur. De afkalving van 

de gefinancierde rechtsbijstand holt de rechtsorde uit. 

Als hoeders van het recht hebben wij de plicht ons 

daartegen uit te spreken en bij te dragen, om de groei 

van ongelijkheid in onze samenleving een halt toe te 

roepen. 

Onze juristen zijn actief in de wetenschap (o.a. Bas van 

Zelst, Pim Jansen) en dragen bij aan het gesprek door 

academische bijdragen in de vorm van publicaties 

(Dutch Commercial Court). Daarnaast hebben wij een 

traditie in het bekleden van prominente functies in 

de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 

• Onze partner Walter Hendriksen was algemeen 

deken van de NOvA (2013-2016) en is op dit 

moment kwartiermaker tussen de commerciële en 

sociale advocatuur. 

• Pieter van Regteren Altena was deken van de 

Amsterdamse  Orde van Advocaten. 

• Managing partner Saskia Laseur zat drie jaar in het 

landelijk bestuur van de KNB; en 

• Annerie Ploumen is momenteel voorzitter van de 

KNB. 
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Walter Hendriksen 
kwartiermaker tussen 
commerciële en sociale 
advocatuur en voormalig Deken 

Sjoerd Kamerbeek  
stichting Leerstoel Social 
Entrepreneurship UU

Hugo Reumkens 
voorzitter Raad van Bestuur 
Universiteit Tilburg en 
auditcommissie Law Firm School

Bas van Zelst 
Hoogleraar Universiteit 
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Internationale rechtsorde

Bij Van Doorne zetten wij ons ook internationaal in voor 

een goede rechtsorde. Het is hiervoor van essentieel 

belang dat advocaten hun werk in onafhankelijkheid 

kunnen doen. In veel landen is dat niet vanzelfsprekend. 

Daarom steunen wij de organisatie Lawyers for Lawyers. 

Deze organisatie zet zich in voor advocaten die anders 

dan wij hun beroep niet onafhankelijk en in vrijheid 

kunnen uitoefenen of zelfs worden vervolgd of bedreigd. 

Naast een vaste financiële bijdrage aan de organisatie, is 

een aantal van onze advocaten actief als vrijwilliger. Ook 

is Lawyers for Lawyers regelmatig bij ons te gast voor 

een workshop of lunchseminar.
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Aandacht voor het milieu maakt onderdeel uit van 

het thema ‘duurzaamheid’. Wij vinden het als kantoor 

belangrijk onze bijdrage hieraan te leveren en daarom 

maakt het deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Wij 

zetten dit, zowel intern als extern, zichtbaar op de 

agenda en handelen ernaar. Met de inspanningen die 

wij doen, leveren wij een bijdrage aan de toekomst 

van onze leefomgeving. Dat werd eerder ook duidelijk 

bij het onderwerp ‘sociaal ondernemerschap’ in het 

vorige hoofdstuk, waar soms een milieuaspect aan zit. 

Daarnaast sluit het aan bij het partnerschap dat Van 

Doorne heeft met de Green Business Club Zuidas en 

de deelname aan het project Zero Waste. 

Ook in de praktijk is het thema ‘milieu’ zichtbaar. Al 

vele jaren treedt Van Doorne op voor energiebedrijven, 

toezichthouders, overheidsinstellingen, afnemers en 

investeerders. Met onze vernieuwde energiepraktijk 

zijn wij nog beter in staat de juridische spil te zijn bij 

grote energieprojecten en energietransacties, maar 

zeker ook bij juridische geschillen. Dit is mogelijk dankzij 

de komst van onze nieuwe partner Léone Klapwijk 

en haar team per 1 oktober 2020. Dit zorgde voor 

een flinke uitbreiding van slagkracht in de bestaande 

Energiepraktijk (met twee partners). Wij verstevigen 

onze positie als toonaangevend adviseur binnen de 

energiesector en maken de driepoot compleet voor 

een stevige energiepraktijk op het gebied van regulatoir, 

transactioneel en procesrecht.

De duurzame interne keuzes van kantoor

Van Doorne maakt ook voor interne doeleinden steeds 

vaker duurzame keuzes. Of het nu gaat om de producten 

die de bedrijfscateraar aanbiedt in het restaurant, of de 

geschenken en gadgets die voor medewerkers en 

relaties worden ontwikkeld: wij kijken altijd of er duur-

zame varianten worden aangeboden die binnen Europa 

geproduceerd worden van duurzame materialen.

Om dit te bereiken, zoeken wij leveranciers die bewezen 

hebben dat zij die producten kunnen leveren. 
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Van Doorne prikt vuil tijdens World Cleanup Day



30

Ook verduurzamen wij ons gebouw doorlopend, met als 

doel het vergroenen van onze footprint. Hiervoor zijn in 

de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid:

• Energieverbruik: het energieverbruik van het 

kantoor is in de afgelopen jaren enorm afgenomen 

door de plaatsing van een Warmte-Koude-Opslag 

installatie en het gebruik van LED-lampen.

• Elektrisch vervoer: Het gebruik van (elektrische) 

fietsen en het OV voor woon-werkverkeer wordt 

gestimuleerd. 

• Digitaal ondertekenen: door het invoeren van het 

elektronisch ondertekenen van documenten is het 

niet meer nodig om eerst een afdruk en vervolgens 

een scan te maken. Daarnaast worden standaard 

digitale werksjablonen aangeboden, waardoor geen 

voorgedrukt briefpapier meer nodig is. 

• Steenpapier: een notitieboekje bestemd voor 

onze nieuwe medewerkers wordt gemaakt van 

steenpapier, waar voor het productieproces veel 

minder water en energie nodig is. 

• Duurzame lunch: in het bedrijfsrestaurant wordt 

minder vlees en juist meer groente en fruit 

aangeboden. Bovendien zijn de producten minder 

milieubelastend en met respect voor dierenwelzijn.

• Afvalscheiding: in ons restaurant wordt afval 

gescheiden ingeleverd. Daarnaast wordt het 

groenafval via een biovergister afgebroken. Deze 

machine verteert GFT door enzymen, zuurstof, 

warmte en water. Dit wordt 100% omgezet in 

onschadelijke gassen en grijs-water dat gewoon op 

het riool geloosd mag worden. 

‘Ik ben Marion Verbunt – Teammanager 

Facility Services.

Vanuit een facilitaire invalshoek zijn wij 

continu op zoek naar de beste producten 

en diensten voor onze medewerkers in 

een gebouw met een gezonde, veilige en 

comfortabele werkplek. We doen dat door  

oplossingen te verzinnen die bijdragen aan 

een groene, leefbare en duurzame wereld. 

Dat is eenvoudiger dan het lijkt: met een paar 

simpele aanpassingen in de dagelijkse gang 

van zaken kun je je ecologische voetafdruk 

al verkleinen. Zo is de lunch grotendeels 

plantaardig en worden voedselreststromen 

in onze keuken hoogwaardig verwerkt en 

hebben we gekozen voor milieuvriendelijke 

bureaustoelen. Voor de komende jaren staat 

uitbreiding van de circulaire inkoop op de 

agenda.’
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Green Business Club Zuidas

Van Doorne is aangesloten bij de Green Business Club 

(GBC) Zuidas. Dit is een impactorganisatie met 55 

participanten die zich richt op concreet resultaat door 

het initiëren van duurzame projecten. 

Samen met de andere organisaties in Amsterdam Zuid 

heeft Van Doorne de ambitie om van de Zuidas het 

meest duurzame en leefbare woon- en werkgebied 

van Nederland te maken. Grote en kleine bedrijven, 

overheden en kennisinstellingen vinden elkaar in de 

projectgroepen Energie, Mobiliteit, Mensen, Water & 

Groen en Afval Vrij om projecten uit te werken en best 

practices uit te wisselen. Dit netwerk van zeer diverse 

organisaties heeft één gezamenlijk doel: het gebied én 

de eigen bedrijfsvoering verduurzamen.

In 2015 ondertekenden de participanten de 

Ambitieverklaring GBC Zuidas 2015 – 2020. In 2019 werd 

door 27 CEO’s, waaronder die van Van Doorne, de Zero 

Waste Zuidas Overeenkomst getekend, waarmee zij zich 

committeren aan een afvalvrije Zuidas in 2030.
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Op 29 maart 2021, op de dag van het 10-jarige bestaan van GBC Zuidas, werd de Ambitieverklaring 

GBC Zuidas 2021-2025 ondertekend. Hierin zijn onder andere opgenomen: 

• de Zuidas van het aardgas; 

• een grotendeels emissievrij wagenpark; 

• 25.000m2 waterbergend groen dak;

• een plan voor meer groen en nestkasten; 

• een Zero Waste Zuidas.  
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Nawoord 

Met dit Maatschappelijk Jaarverslag hebben wij 

zichtbaar willen maken hoe wij bij Van Doorne, 

als maatschappelijk betrokken kantoor, invulling 

geven aan onze maatschappelijke plichten en 

verantwoordelijkheden en welke in- en externe 

activiteiten wij hiertoe ontplooien. Wij hebben getracht 

een openhartig en transparant beeld te schetsen van 

waar wij voor staan en wat wij doen om onze doelen 

te verwezenlijken. De komende jaren gaan wij verdere 

stappen zetten op de ingeslagen weg.

Het Management Team

Saskia Laseur

Jeanine Helthuis

Rob de Win 

Jasper Leedekerken
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