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LOOPBAAN 

 
SarisLaw, Den Haag 

Oprichter en advocaat ( > 2021) 

 
Specialist bestuursrecht  

§ Nederlands en Europees bestuursrecht; toezicht, handhaving en preventie. Focus: 

arbeidsomstandigheden, financiële dienstverlening/accountancy, data 

protection/privacy, veiligheid, milieu, transport, projectontwikkeling 

§ Docent/trainer bij verschillende opleidingsinstellingen (PAO Leiden, Grotius 

specialisatieopleiding, SSR, RUG, BijzonderStrafrecht Academie). Onderwerpen: 

toezicht en handhaving 

§ Auteur van blogs, artikelen, boeken 

 

 
Stibbe advocaten en notarissen, Amsterdam  
Advocaat, praktijkgroep bestuursrecht (20 jaar) 

 
Specialist bestuursrecht 

§ Nederlands en Europees bestuursrecht; toezicht, handhaving en compliance op het 

gebied van o.a. arbeidsomstandighedenwetgeving, financieel recht, privacyrecht, 

omgevingsrecht, milieurecht, openbaarheid van bestuur. Sectoren: financiële 

dienstverlening/accountancy, transport, retail, overheden, industrie 

§ Begeleiding van (internationale) bedrijven en (semi-)overheden bij complexe 

politiek- en mediagevoelige bestuursrechtelijke zaken  

§ Ruime ervaring met bezwaarschriftprocedures en procedures bij de Nederlandse 

bestuursrechter  

§ Mediationtrajecten (tussen private en publieke partijen)  

§ Onderhandelingen met overheden 

§ Leiding geven aan/coachen van (interdisciplinaire) projectteams van partners, 

counsels, (senior-, junior)medewerkers, externe deskundigen en advocaten (tot 20 

personen)  

§ Voorzitter en medeoprichter van Stibbe Compliance & Sanctions Group. 

Interdisciplinair team van 40 advocaten (partners, counsels, (senior-, 

junior)medewerkers dat zich vanuit verschillende expertises en sectoren bezig houdt 

met zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, toezicht, handhaving en 

compliance  

§ Docent/trainer (o.a. SSR, Grotius specialisatieopleiding, PAO Leiden, 

BijzonderStrafrecht Academie) 

§ Auteur van blogs, artikelen, preadviezen 
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§ Organisator/spreker/dagvoorzitter (zie organisatorische ervaring) 

§ Coachen/begeleiden/evalueren van medewerkers van de praktijkgroep bestuursrecht 

 

 
Ministerie Justitie en Veiligheid, Den Haag 

Raadadviseur, Directie Wetgeving en Juridische Zaken  

 
§ Medeopsteller kabinetsreactie advies van de Raad van State inzake sanctiestelsels 

§ Voorzitter bezwaarschriftencommissie in een mediagevoelige Wob-zaak 

§ Procederen/adviseren over en coördineren van complexe (mediagevoelige) juridische 

procedures  

§ Formuleren reactie Kamervragen 

§ Coachen van juniormedewerkers 

 

 
Gemeente Ede 
Stagiaire, afdeling Algemeen Juridische Zaken 

 
§ Secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften 

§ Juridische advisering 

 

 

OPLEIDING  

   
§ MBA Highlights Programme    INSEAD, Fontainebleau, Frankrijk 

 

§ Seminar "Wegwijs in Brussel"   Erasmus Universiteit Rotterdam 

dhr. prof. dr. M.P.C.M. van Schendelen  

 

§ Grotius specialisatieopleiding: Ruimtelijke  Radboud Universiteit, Nijmegen 

Ordenings- en Milieurecht 

 

§ Duaal afstudeerjaar    Radboud Universiteit, Nijmegen  

(master’s degree) Bestuursrecht  Nijmegen Law School 

 

§ Erasmus programma    Université de Poitiers, Frankrijk 

 

§ Europeesrechtelijke variant    Radboud Universiteit, Nijmegen  

van het Nederlands Recht 
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§ Gymnasium     De Driemark, Winterswijk 

 

 

NEVENFUNCTIES 
 

§ Lid bezwaaradviescommissie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 

§ Lid en plaatsvervangend voorzitter Commissie bezwaarschriften handhaving CBS 

(Centraal bureau voor de statistiek) 

 

 

ORGANISATORISCHE ERVARING 
 

§ Organisator/spreker/dagvoorzitter Masterclasses/Seminars 

 

§ Team Member TEDx Binnenhof 2016 en Ideas from Europe 

 

§ Politiek actief: lid selectiecommissie gemeenteraadsverkiezingen en medeorganisator 

"het Debatdiner" in Amsterdam; voorzitter en bestuurslid van (een jongerenpartij van) 

een landelijke politieke partij in Nijmegen 

 

 

LIDMAATSCHAP | NETWERK 
 

§ Vereniging voor bestuursrecht (VAR) 

§ Vrouwennetwerk Bestuursrecht 

§ TheNextWoman 
 


