
WOMEN LEADERSHIP
PROGRAMME 2016
Voor advocaten met maatschapspotentie

WAT WORDT MIJN VOLGENDE STAP?
Een inspirerend leiderschapsprogramma voor vrouwelijke high-potentials

met maatschapspotentie. Het Women Leadership Programme biedt 
training, inzicht en coaching, zodat u vol vertrouwen uw nieuwe 

carrièrestap zet en zo cliënten en medewerkers blijft boeien en binden.

HIGHLIGHTS

Een high-end programma voor

•	maximaal 12 getalenteerde advocates met minimaal 6 jaar ervaring
•	die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan
•	en die hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven

Kenmerken programma

•	training, coaching en inspiratie 
•	10 intensieve sessies (inclusief 1x overnachting en 2x diner)
•	cursusdata: 4 en 5 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 27 mei,  

24 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december 2016
•	een prominente topadvocate als persoonlijke mentor
•	prijs: € 5.799,- punten: NOvA, 45 NJ (PO)

Deelnemende kantoren onder andere:

De Brauw Blackstone Westbroek,  Nauta Dutilh, Loyens & Loeff, 
Houthoff Buruma, AKD Advocaten & Notarissen, Allen & Overy, 
Stibbe, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Clifford Chance, Van 
Doorne, Boekel, DLA Piper, Van Diepen van der Kroef, Kennedy 
Van Der Laan, Baker & Mckenzie, Simmons & Simmons, Lexence, 
Van Benthem & Keulen, Linklaters, Hertoghs Advocaten, Unger 
Hielkema Advocaten, Höcker Advocaten, Van Steenderen Mainport 
Lawyers

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
OP OSR.NL/WLP OF BEL (030) 231 53 14

OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN POSTBUS 19077, 3501 DB UTRECHT

TELEFOON: 030 231 53 14

MET RECHT
MEER WAARDEINFO@OSR.NL WWW.OSR.NL

DEELNEMEN, VRAGEN OF ADVIES?

Kijk op osr.nl/wlp, bel (030) 231 53 14 of mail ons. We helpen u graag!

•	mr.	drs.	Carolien	Kattenpoel	Oude	Heerink	

Senior Consultant | kattenpoel@osr.nl

•	Jacqueline	van	Hofwegen-Batenburg

Opleidingscoördinator | vanhofwegen@osr.nl

Geweldig om te zien 
hoe de deelnemers zich 

ontwikkelen van excellent 
juridisch professional 

naar een zelfbewuste en 
ondernemende leider. 

In de veranderende 
juridische wereld

erg welkom!

Carolien Kattenpoel Oude Heerink 
Senior Consultant

2006

2016

Profileer je! Je kunt als 
vrouw wel briljant
acteren vanuit je 

kamertje, als niemand dat
ziet kom je niet ver.

Mariëlle Daudt, mentor en  
oud-deelneemster WLP

WOMEN LEADERSHIP
PROGRAMME 2016
Voor advocaten met maatschapspotentie

WAT WORDT MIJN VOLGENDE STAP?
Een inspirerend leiderschapsprogramma voor vrouwelijke high-potentials

met maatschapspotentie. Het Women Leadership Programme biedt 
training, inzicht en coaching, zodat u vol vertrouwen uw nieuwe 

carrièrestap zet en zo cliënten en medewerkers blijft boeien en binden.

HIGHLIGHTS

Een high-end programma voor

•	maximaal 12 getalenteerde advocates met minimaal 6 jaar ervaring
•	die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan
•	en die hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven

Kenmerken programma

•	training, coaching en inspiratie 
•	10 intensieve sessies (inclusief 1x overnachting en 2x diner)
•	cursusdata: 4 en 5 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 27 mei,  

24 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december 2016
•	een prominente topadvocate als persoonlijke mentor
•	prijs: € 5.799,- punten: NOvA, 45 NJ (PO)

Deelnemende kantoren onder andere:

De Brauw Blackstone Westbroek,  Nauta Dutilh, Loyens & Loeff, 
Houthoff Buruma, AKD Advocaten & Notarissen, Allen & Overy, 
Stibbe, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Clifford Chance, Van 
Doorne, Boekel, DLA Piper, Van Diepen van der Kroef, Kennedy 
Van Der Laan, Baker & Mckenzie, Simmons & Simmons, Lexence, 
Van Benthem & Keulen, Linklaters, Hertoghs Advocaten, Unger 
Hielkema Advocaten, Höcker Advocaten, Van Steenderen Mainport 
Lawyers

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
OP OSR.NL/WLP OF BEL (030) 231 53 14

OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN POSTBUS 19077, 3501 DB UTRECHT

TELEFOON: 030 231 53 14

MET RECHT
MEER WAARDEINFO@OSR.NL WWW.OSR.NL

DEELNEMEN, VRAGEN OF ADVIES?

Kijk op osr.nl/wlp, bel (030) 231 53 14 of mail ons. We helpen u graag!

•	mr.	drs.	Carolien	Kattenpoel	Oude	Heerink	

Senior Consultant | kattenpoel@osr.nl

•	Jacqueline	van	Hofwegen-Batenburg

Opleidingscoördinator | vanhofwegen@osr.nl

Geweldig om te zien 
hoe de deelnemers zich 

ontwikkelen van excellent 
juridisch professional 

naar een zelfbewuste en 
ondernemende leider. 

In de veranderende 
juridische wereld

erg welkom!

Carolien Kattenpoel Oude Heerink 
Senior Consultant

2006

2016

Profileer je! Je kunt als 
vrouw wel briljant
acteren vanuit je 

kamertje, als niemand dat
ziet kom je niet ver.

Mariëlle Daudt, mentor en  
oud-deelneemster WLP



WOMEN LEADERSHIP
PROGRAMME 2016
Voor advocaten met maatschapspotentie

WAT WORDT MIJN VOLGENDE STAP?
Een inspirerend leiderschapsprogramma voor vrouwelijke high-potentials

met maatschapspotentie. Het Women Leadership Programme biedt 
training, inzicht en coaching, zodat u vol vertrouwen uw nieuwe 

carrièrestap zet en zo cliënten en medewerkers blijft boeien en binden.

HIGHLIGHTS

Een high-end programma voor

•	maximaal 12 getalenteerde advocates met minimaal 6 jaar ervaring
•	die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan
•	en die hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven

Kenmerken programma

•	training, coaching en inspiratie 
•	10 intensieve sessies (inclusief 1x overnachting en 2x diner)
•	cursusdata: 4 en 5 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 27 mei,  

24 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december 2016
•	een prominente topadvocate als persoonlijke mentor
•	prijs: € 5.799,- punten: NOvA, 45 NJ (PO)

Deelnemende kantoren onder andere:

De Brauw Blackstone Westbroek,  Nauta Dutilh, Loyens & Loeff, 
Houthoff Buruma, AKD Advocaten & Notarissen, Allen & Overy, 
Stibbe, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Clifford Chance, Van 
Doorne, Boekel, DLA Piper, Van Diepen van der Kroef, Kennedy 
Van Der Laan, Baker & Mckenzie, Simmons & Simmons, Lexence, 
Van Benthem & Keulen, Linklaters, Hertoghs Advocaten, Unger 
Hielkema Advocaten, Höcker Advocaten, Van Steenderen Mainport 
Lawyers

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
OP OSR.NL/WLP OF BEL (030) 231 53 14

OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN POSTBUS 19077, 3501 DB UTRECHT

TELEFOON: 030 231 53 14

MET RECHT
MEER WAARDEINFO@OSR.NL WWW.OSR.NL

DEELNEMEN, VRAGEN OF ADVIES?

Kijk op osr.nl/wlp, bel (030) 231 53 14 of mail ons. We helpen u graag!

•	mr.	drs.	Carolien	Kattenpoel	Oude	Heerink	

Senior Consultant | kattenpoel@osr.nl

•	Jacqueline	van	Hofwegen-Batenburg

Opleidingscoördinator | vanhofwegen@osr.nl

Geweldig om te zien 
hoe de deelnemers zich 

ontwikkelen van excellent 
juridisch professional 

naar een zelfbewuste en 
ondernemende leider. 

In de veranderende 
juridische wereld

erg welkom!

Carolien Kattenpoel Oude Heerink 
Senior Consultant

2006

2016

Profileer je! Je kunt als 
vrouw wel briljant
acteren vanuit je 

kamertje, als niemand dat
ziet kom je niet ver.

Mariëlle Daudt, mentor en  
oud-deelneemster WLP

U bent al jaren advocaat en u gaat steeds meer leidinggeven; aan uw 
secretaresse, stagiaire of junior medewerker. Deze rol vraagt om 
andere kwaliteiten dan uw rol als juridisch expert. 

Leiding nemen over uw eigen carrière is essentieel. Zeker als het 
partnertraject aan de horizon gloort. Zowel voor kantoren als 
voor individuele advocaten is het van groot belang om pro-actief 
te handelen en niet af te wachten tot keuzes voor u en uw kantoor 
worden gemaakt. 

Sinds 2006 organiseert OSR het unieke Women Leadership 
Programme (WLP), ontwikkeld in nauwe samenwerking met de  
20 grootste advocatenkantoren van Nederland. De bestuurders van 
deze kantoren vervullen dan ook een actieve rol in het programma.  
Dit zorgt voor een directe link met de dagelijkse praktijk en biedt u  
de kans een nieuw netwerk op te bouwen. 

Inmiddels hebben ruim 150 talentvolle advocaten het programma 
doorlopen. Ook deelnemen? Ga voor inschrijving naar osr.nl/wlp.

IMPULS VOOR UW LEIDERSCHAP

Het WLP geeft de ontwikkeling van uw leiderschapskwaliteiten een 
stevige impuls. Elke bijeenkomst gaat u aan de slag met een ander 
leiderschapsaspect. U verwerft nieuwe inzichten en bouwt uw 
capaciteiten verder uit.  
Naast inspirerend leiderschap en management komen het ontwikkelen 
van visie, personal branding, dynamiek van besluitvorming, onder-
nemerschap, strategisch denken en business development aan bod.

Leiderschapsvragen die aan de orde komen zijn o.a.

•	Hoe leer ik het spel van carrière maken in de juridische wereld 
beter kennen èn succesvol spelen?

•	Wat kan ik leren over mezelf om een krachtiger advocaat en 
leidinggevende te worden?

•	Hoe	kan	en	wil	ik	me	positioneren	en	profileren?

•	Hoe word ik nog krachtiger in het binden van cliënten en 
medewerkers?

•	Hoe kan ik mezelf blijven én een geaccepteerde sterke leider zijn?

•	Hoe kan ik binnen de dagelijkse hectiek (beter) prioriteiten stellen 
en mijn doelen voor ogen houden?

PERSOONLIJKE MENTOR

U krijgt een prominente topadvocate als persoonlijke mentor, die 
u tips geeft om uw carrière in de voor u juiste richting te sturen. 
Minstens 2 en maximaal 4 keer per jaar heeft u een persoonlijk gesprek 
met uw mentor, om te praten over bijv. procedure partner toetreding, 
organisatiecultuur, arbeidscultuur, dynamiek in de organisatie.

PROGRAMMA
•	Inzicht in leiderschap
•	Leiderschapsontwikkeling & empowerment
•	Overtuigend presenteren & imago building
•	Acquisitie	&	business	development
•	Authentiek leiderschap / Effectief leiderschap 
•	Work life balance is business
•	Leiderschap & management
•	Personal branding
•	Onderhandelen op hoog niveau

GA VOOR 
INSCHRIJVEN EN 

MEER INFORMATIE 
NAAR  

OSR.NL/WLP

Meer dan 50% van de deelnemers maakte na afronding van 

het programma promotie. Ruim 35% werd partner.

Anke Feenstra
Annerie Ploumen
Corinne Holdinga

Daphne Bens 
Diana van Everdingen

Els de Wind
Els Unger 

Eugenie Nunes
Frederieke Leeflang

Hermine Voûte

Juliana Dantas
Kitty Lieverse

Liesbeth Sneek
Lokke Moerel
Marein Smits

Marieke van Hooijdonk
Mariëlle Daudt

Marry de Gaay Fortman 
Martine Bijkerk 

Martine de Koning

Melita van der Mersch
Mirjam de Blécourt

Nicolien v/d Biggelaar
Petra Zijp

Suzanne Sikkink
Sylvia Dikmans

Teska van Vuren
Tineke Kothe

Tjitske Cieremans
Wemmeke Wisman

ALS MENTOREN zIJN AAN HET PROGRAMMA VERBONDEN O.A. :

Ik ben bewust gaan praten  
en nadenken over mijn 

groeimogelijkheden. 
Valérie van ‘t Lam, Stibbe (oud deelneemster WLP)

ONDERNEMERSCHAP IN DE ADVOCATUUR

Je krijgt concrete tips die je helpen je carrière doel 
te verwezenlijken en er wordt inzicht geboden in 
het politieke spel aan de top. Een aanrader voor 

iedere ambitieuze vrouw!

Caroline Poerbodipoero, (oud deelneemster WLP)
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