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Voorwoord 
 
Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature van een advocaat 
met aandachtsgebied ondernemingsrecht en een advocaat met aandachtsgebieden arbeids- en 
procesrecht bij Eldermans | Geerts inzicht te geven in de organisatie, de functie en het gewenste 
profiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie en inzicht in de procedure.  
 
Een analyse van de situatie is de eerste fase geweest in de aanpak van de werving en selectie van 
een Advocaat Ondernemingsrecht. Deze notitie is tot stand gekomen na gesprekken met een 
aantal medewerkers uit de organisatie. 
 
Meer informatie over Eldermans | Geerts kunt u vinden op www.eldermans-geerts.nl 
 
Terra Management Search, 
 
Bert Hokken, consultant 
Dianne Kurvers, search consultant  
 



 

© Terra Management Search, Informatienotitie,   
Eldermans | Geerts Advocaat ondernemingsrecht  
Februari 2018        3/7 
 

 

 

De organisatie 

Eldermans | Geerts is een nichekantoor dat zich richt op de juridische ondersteuning van 
zorgprofessionals en zorginstellingen. Een bewuste keuze, waardoor Eldermans | Geerts een 
uniek advocatenkantoor in Nederland is.  

Eldermans | Geerts heeft inmiddels 30 jaar ervaring met regelgeving en ontwikkelingen in de 
zorgsector en is hierdoor een sparringpartner van belang met kennis van zaken.  
 
Eldermans | Geerts wil de komende jaren doorgroeien van 10 naar 15 advocaten en juristen.  
Groei is geen doel op zich, maar past in het streven om nog meer te specialiseren en flexibeler in 
te spelen op ontwikkelingen in de markt en binnen de eigen organisatie. 

 
Eldermans | Geerts staat voor ambitie, plezier en prestatie. De organisatie is open en wars van 
politieke spelletjes, onderlinge competitie of grote ego’s. Werken bij Eldermans | Geerts betekent 
hard werken voor een hoge kwaliteit, maar ook voldoende ruimte voor een leven naast het werk. 
Eldermans | Geerts gelooft erin dat mensen die plezier in hun werk hebben het beste uit zichzelf 
halen. 
 
De omgang tussen de mensen binnen Eldermans | Geerts is informeel en persoonlijk. De cliënten 
zijn  afkomstig uit de zorgsector. De medewerkers zijn betrokken bij de cliënten van het kantoor en 
hebben een persoonlijke band. Doel is de best mogelijke juridische kennis en expertise te leveren: 
no nonsense, pragmatisch en met het cliëntbelang voorop. Schikken waar het kan, procederen 
waar het moet. 
 
Goede bereikbaarheid 
Het kantoor is gehuisvest in een stijlvolle villa op de doorgaande weg tussen Zeist en Driebergen, 
kort bij de afslag van de A-12 naar Zeist. Intercitystation Driebergen-Zeist is op 800 meter 
loopafstand. Achter het kantoor bevindt zich een seminarruimte waar 50 gasten kunnen worden 
ontvangen en inspiratiediners met thought leaders in de zorgsector worden georganiseerd. 
Daarnaast beschikt het kantoor over een grote parkeervoorziening en een eigen bos. 
 
Dienstenpakket 
Eldermans | Geerts biedt een breed dienstenpakket voor zorgprofessionals en zorginstellingen, 
van civiel recht tot bestuursrecht. 
Eldermans | Geerts verleent bijstand op in de zorgsector relevante juridische terreinen als 
aanbesteding, arbeid, vastgoed, mededinging, materiële controles, governance, privacy, geschillen 
met toezichthouders, fusies en overnames. Daarnaast treedt Eldermans | Geerts op als 
zorgmakelaar in de relatie tussen zorgaanbieders en financiers, zoals verzekeraars en gemeenten. 
Een uniek concept van collectieve belangenbehartiging dat voorziet in een behoefte van inmiddels 
30.000 zorgaanbieders 
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Klanten van Eldermans | Geerts zijn ondernemers in de zorg, zoals fysiotherapeuten, apothekers, 
verloskundigen, huisartsen, zorggroepen, psychologen, VVT instellingen, ziekenhuizen en 
beroeps- en brancheorganisaties.  
 
Fusie en overnames 
Eldermans | Geerts is actief op het gebied van fusies en reorganisaties binnen de zorg. Daarbij kan 
het gaan om de aan- of verkoop van een praktijk of instelling, om het samenvoegen van 
praktijken/ondernemingen of om het ontvlechten van deze praktijken. Kennis van de zorgsector en 
de specifieke regelgeving is een belangrijke factor voor gedegen advisering. 
 
Arbeidsrecht 
Vrijwel elke zorgondernemer heeft te maken met de regelgeving rond arbeid en ontslag. Over die 
onderwerpen wordt veel advies gevraagd en gegeven en zo nodig wordt daarover geprocedeerd. 
Kennis van en ervaring met het arbeidsrecht is een gegeven en het bijhouden van die kennis een 
randvoorwaarde. 
 
Vastgoed 
Met regelgeving rond huur hebben veel instellingen te maken. Deskundigheid op dit terrein is nodig 
om goed te kunnen adviseren in de zorgsector. Die deskundigheid is aanwezig.  Eldermans | 
Geerts heeft bovendien een duidelijke visie waar het gaat om scheiden van wonen en zorg. Dit 
onderwerp geniet veel belangstelling bij regelmatig georganiseerde zorgseminars. 
 
Aanbesteding 
Eldermans | Geerts adviseert ondernemingen rond aanbestedingstrajecten en procedeert in 
voorkomend geval in aanbestedingsgeschillen. 
 
Mededinging 
De advocaten en juristen van Eldermans | Geerts Advocaten hebben dagelijks te maken met  
mededingingsproblematiek en het spanningsveld tussen de mate waarin en de wijze waarop 
zorgaanbieders willen samenwerken en datgene wat gelet op de mededingingsrechtelijke 
beperkingen mogelijk is. Zij denken graag mee met oplossingen hiervoor en hebben daarvoor ook 
concrete handvatten ontwikkeld. 
 
Governance en bestuur 
Governance en bestuur. Een belangrijk item voor de zorgsector. De bijzondere kenmerken van de 
zorgsector maken dat zich dilemma’s voordoen die tot lastige afwegingen kunnen leiden. Een 
zorgbestuurder dient oog te hebben voor zowel cliënten als zorgverleners en overige stakeholders 
en daarnaast een regiefunctie te hebben. 
Eldermans | Geerts wordt vaak betrokken bij het inrichten van governance en bestuur binnen 
zorginstellingen.  
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Privacy 
Privacy is een onderwerp waar alle zorgaanbieders mee te maken hebben. 
Eldermans | Geerts adviseert regelmatig over privacy en het inrichten van een structuur die de 
privacy van patiënten en cliënten, maar ook van medewerkers, beschermt. 
 
Zorgmakelaar 
Als gevolg van de toenemende marktwerking in de zorg krijgen zorgverzekeraars steeds meer 
macht. Individuele zorgaanbieders zijn in het nadeel, zeker als sprake is van een groot aanbod van 
zorgaanbieders. Een individuele zorgaanbieder komt nauwelijks aan tafel bij verzekeraars, die 
liever onderhandelen met collectieven met een aanzienlijk marktaandeel. Maar de 
mededingingsregels beperken de mogelijkheid van collectief onderhandelen als het gaat om 
zorgaanbieders die elkaars concurrenten zijn. 
 
Het kantoor heeft een uniek concept ontwikkeld om toch voor grote groepen zorgaanbeiders te 
kunnen onderhandelen binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Dit voorziet in een 
toenemende behoefte. Als zorgmakelaar is het kantoor actief voor apothekers, logopedisten, 
psychologen, fysiotherapeuten, tandprothetici, huisartsen, zorggroepen en VVT-instellingen. 
 
Materiele controles 
Zorgaanbieders krijgen steeds vaker te maken met materiële controles, waarbij vragen rond 
proportionaliteit en subsidiariteit centraal staan. Over dit onderwerp wordt vaak advies gevraagd en 
het kantoor beschikt over veel kennis en ervaring bij de beantwoording daarvan. Zo nodig worden 
controletrajecten begeleid, zowel in als buiten rechte.  
 
Door de belangen van veel zorgaanbieders met dezelfde problematiek te bundelen en de kosten 
over al deze zorgaanbieders om te slaan, kan in voorkomend geval massaal verweer worden 
gevoerd, zelfs als het gaat om vorderingen met een relatief gering belang. 
 
Kennis delen 
Eldermans | Geerts hecht aan het delen van kennis. Eldermans | Geerts neemt deel aan diverse 
denktanks  en organiseert elke tweede dinsdag van de maand een zorgseminar, waarbij de 
medewerkers vanuit hun deskundigheidsgebied de actualiteit bespreken. De bijeenkomsten staan 
in het teken van praktische voorlichting en het bijspijkeren van kennis en zijn bedoeld voor 
zorgondernemers en zorgbestuurders uit het hele land. Zij worden druk bezocht. Vaak wordt een 
gastspreker van formaat uitgenodigd. 
Onderwerpen die recent aan de orde zijn geweest en nog komen zijn: 

• Horizontaal toezicht 
• Toetsing van concentraties in de zorg 
• Vastgoed en zorg 
• Materiële controles 
• Privacy, AVG en FG 
• Toezichthouders in de zorg 
• Zorginkoopbeleid 2019 
• WKKGZ 
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Advocaat Ondernemingsrecht 
Als één van de advocaten in de ondernemingsrechtelijke praktijk van Eldermans | Geerts houd je je 
bezig met vennootschappelijke vraagstukken, overnames, fusies en joint ventures binnen de 
zorgsector. Je werkt nauw samen met een hecht team van bevlogen collega’s in een informele 
sfeer. Je werkt met name voor zorgprofessionals en zorginstellingen.  
Eldermans | Geerts zoekt bij voorkeur eerst naar harmonieuze oplossingen en procedeert alleen 
als het moet. 
Eldermans | Geerts heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Er is ruimte voor 
opleiding en Eldermans | Geerts omarmt innovatieve initiatieven van medewerkers. 
 
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

• Tussen de 3 en 9 jaar (advocaten-) ervaring met overnames, fusies en 
samenwerkingsverbanden; 

• Leergierig; 
• De ambitie om zowel juridisch als persoonlijk te blijven ontwikkelen (het volgen van een 

specialisatie opleiding behoort tot de mogelijkheden indien die past bij jouw ontwikkeling); 
• Je bent sociaal vaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel 

mondeling als schriftelijk; 
• Je bent maatschappelijk betrokken; 
• Je hebt affiniteit met de zorgsector en bent bereid om je daarin te verdiepen; 
• Een collegiale houding waardoor het plezierig samenwerken is; 

 
Advocaat met aandachtsgebieden arbeidsrecht en procesrecht 
Je houdt je bezig met arbeidsrecht in de ruimste zin, waaronder het oplossen van 
arbeidsgeschillen, arbeidsrechtelijke adviezen aan zorgorganisaties en CAO-onderhandelingen. 
Daarnaast heb je affiniteit met het voeren van civielrechtelijke procedures voor rechtbank en hof. 
 
Eldermans | Geerts heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Er is ruimte voor 
opleiding en Eldermans | Geerts omarmt innovatieve initiatieven van medewerkers. 
 
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

• Tussen de 3 en 9 jaar (advocaten-) ervaring met arbeidsrecht; 
• Proceservaring; 
• Leergierig; 
• De ambitie om zowel juridisch als persoonlijk te blijven ontwikkelen (het volgen van een 

specialisatie opleiding behoort tot de mogelijkheden indien die past bij jouw ontwikkeling); 
• Je bent sociaal vaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel 

mondeling als schriftelijk; 
• Je bent maatschappelijk betrokken; 
• Je hebt affiniteit met de zorgsector en bent bereid om je daarin te verdiepen; 
• Een collegiale houding waardoor het plezierig samenwerken is; 
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Praktische informatie en de procedure 
Het aantal uren per week wat je wilt werken is bespreekbaar, maar tenminste 4 dagen per week. 
De standplaats voor de functie is Zeist. Het eerste jaar wordt gekeken of er wederzijds een klik is. 
De bedoeling is een relatie aan te gaan voor de lange termijn met alle perspectieven die bij een 
groeiend kantoor passen. 
 
Je komt te werken bij een kantoor met een hecht en bevlogen team, met een niet-hiërarchisch 
werkklimaat met een informele sfeer. Innovatieve ideeën van medewerkers worden gestimuleerd 
en omarmd. De arbeidsvoorwaarden zijn goed, je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 
Terra Management Search werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en 
gemotiveerde kandidaten aan Eldermans | Geerts voorleggen in de vorm van een presentatie van 
curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Eldermans | Geerts  zelf 
begeleid.  
 
Wilt u bij uw sollicitatie vermelden op welke plek u de vacature heeft gezien? 
 
Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen.  
Dianne Kurvers, Search Consultant  
Terra Management Groep | Telefoon 085 -070 25 97 | terra@terrasearch.nl 


