
 
 
Docentenoverzicht 2022 
De colleges van de leergang worden verzorgd door gespecialiseerde docenten uit de wetenschap en de 
praktijk. De volgende docenten zijn betrokken bij deze leergang: 

 
Mr. Barend Barentsen 

Mr. Barend Barentsen is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en was daar ook 
bijzonder hoogleraar op de Albeda Leerstoel. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij 
het gerechtshof Den Haag en de CRvB. Barend doceert en publiceert over de hele breedte van 
het sociaal recht, met bijzondere aandacht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, 
ambtenarenrecht en werkgeversaansprakelijkheid. 

Prof. dr. mr. Willem 
Bouwens 

Prof. dr. mr. Willem Bouwens  is hoogleraar arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Hij publiceert regelmatig op het terrein van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Willem is 
onder meer bewerker van het bekende handboek Van der Grinten 
Arbeidsovereenkomstenrecht en een van de auteurs van Bakels’ Schets van het Nederlandse 
arbeidsrecht. Voorts is hij vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie en als 
redactielid verbonden aan het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA). Willem is tevens 
voorzitter van diverse geschillen- en ontslagcommissies (Landelijke Commissie voor Geschillen 
Wet Medezeggenschap Scholen, ABN Amro, ING, Nationale Nederlanden), 
raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag (handel) en rechter-plaatsvervanger in 
de rechtbank Gelderland (bestuursrecht). 

 
Mr. Kim Hakvoort 

Mr. Kim Hakvoort is partner bij DingemansVanderKind. Zij houdt zich bezig met alle facetten 
van het arbeidsrecht. Kim is tevens lid van de Raad van Advies voor de Rechtspraktijk van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen en gastdocent aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij redacteur van het Tijdschrift Recht en Arbeid 
en publiceert zij regelmatig. 

 
Mr. Inge Hofstee 

Mr. Inge Hofstee  is partner bij DingemansVanderKind. Naast het reguliere arbeidsrecht ligt 
haar focus op het collectieve arbeidsrecht en in het bijzonder op medezeggenschapsrecht. 
Inge adviseert bestuurders en ondernemingsraden in complexe adviestrajecten, zoals 
reorganisaties en fusies & overnames. Zij stelt zich tot doel de dialoog tussen partijen aan te 
gaan zodat de gang naar de rechter waar mogelijk kan worden vermeden. Dit past ook bij haar 
rol als mediator. 



 
Mr. Max Keulaerds 

Mr. Max Keulaerds is partner bij BarentsKrans. Hij treedt adviserend en procederend op voor 
bedrijven, instellingen en executives in collectieve en individuele arbeidsrechtelijke kwesties 
over onder andere reorganisaties, individuele ontslagzaken, overgang van onderneming, 
medezeggenschap, staking, concurrentiebeding, (collectieve) arbeidsovereenkomsten en  
-voorwaarden en statutair directeuren. Hij doceert regelmatig over arbeids(proces)recht, 
onder meer voor advocaten. 

 
Mr. Janneke Kruijswijk 
Jansen 

Mr. Janneke Kruijswijk Jansen is gespecialiseerd in personenschadezaken en adviseert en 
procedeert over onder meer werkgeversaansprakelijkheid, reisongevallen, medische 
aansprakelijkheid en verkeersongevallen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met 
dekkingsgeschillen onder reis-, ongevallen-, levens- en andere persoonsverzekeringen. Zij 
volgde de postdoctorale LSA / Grotius specialisatieopleiding Personenschade. 

 
Mr. dr. Miriam 
Kullmann 

Mr. dr. Miriam Kullmann is docent sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 
Mr. Inge de Laat 

Mr. Inge de Laat is managing partner bij Rutgers & Posch. Zij adviseert nationale en 
internationale ondernemingen en bestuurders over onder meer (collectieve en individuele) 
ontslagzaken, beloningsbeleid, privacyvraagstukken en de arbeidsrechtelijke aspecten bij 
fusies & overnames. Daarnaast staat zij bestuurders en ondernemingsraden bij in complexe 
adviestrajecten, zoals fusies & overnames en reorganisaties. Ze is redactielid van het 
tijdschrift ArbeidsRecht, bestuurslid van de ‘Diversity and Equality Law Committee’ van de 
International Bar Association en bestuurslid van het Amsterdams Kleinkunst Festival. 



 
Prof. dr. Erik Lutjens 

Prof. dr. Erik Lutjens is vanaf 1991 hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, het Expertisecentrum Pensioenrecht. Hij is tevens pensioenrechtadvocaat bij DLA 
Piper N.V. In 1989 promoveerde hij op het proefschrift 'Pensioenvoorzieningen bij 
werknemers' en heeft sedertdien meer dan 800 publicaties geschreven. Hij is voorzitter van 
de redactie van Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken en hoofdredacteur van 
PensioenJurisprudentie. Hij was advocaat in belangrijke rechtszaken, zoals die inzake 
Brentjens en Drijvende Bokken  (verplichte pensioenfondsen en mededingingsrecht) en 
Pensioenfonds Glasfabriek/DNB (pensioenfonds mag in goud beleggen). 
 

 
Mr. Huub van Osch 

Mr. Huub van Osch is associate partner bij HVG Law en leidt de expertise Labor & Employment 
in Eindhoven. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke kwesties op het snijvlak van arbeids- 
en ondernemingsrecht. Zijn expertise ligt op het gebied van herstructureringen, 
medezeggenschapsrecht, statutair bestuurders, executive reward en privacy. 

 
Prof. dr. mr. Willemijn 
Roozendaal 

Prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal  is bijzonder hoogleraar sociale zekerheidsrecht en 
universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij publiceert 
regelmatig over onderwerpen als de zieke werknemer, gelijke behandeling en privacy in het 
socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht. 

 
Mr. dr. Alwin Stege 

Mr. dr. Alwin Stege  is partner bij Zilver Advocaten. Alwin is in 2004 gepromoveerd bij de Vrije 
Universiteit. Zijn onderzoek had betrekking op het cao-recht. Hij is vaste annotator bij het 
tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht. Als advocaat adviseert hij werkgevers, vakbonden, 
werkgeversverenigingen, werknemers, ondernemingsraden, en bestuurders. Ook voert hij 
regelmatig procedures (zowel reguliere rechtszaken als arbitrageprocedures). Naast het cao-
recht adviseert hij ook over alle andere onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht. 



 
Mr. Jan-Willem de 
Tombe 

Mr. Jan-Willem de Tombe is advocaat-partner en bestuursvoorzitter bij Banning Advocaten in 
’s-Hertogenbosch / Amsterdam. Zijn praktijk is gericht op de fiscale aspecten van 
arbeidsrelaties. Daarnaast procedeert Jan-Willem geregeld over diverse geschillen tussen 
werkgevers en de belastingdienst op het gebied van loonbelasting. Eveneens is Jan-Willem 
raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (belastingkamer). 

 
Mr. dr. Vivian Bij de 
Vaate 

Mr. dr. Vivian Bij de Vaate  is universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en professional support lawyer bij Baker Mckenzie. Daarnaast is Vivian redactielid 
van het Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties en het Tijdschrift voor Ontslagrecht en lid van 
de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Vanaf 2019 is zij secretaris 
en vice voorzitter van de facultaire examencommissie van de VU. Vivian richt zich in haar 
onderzoek met name op het ontslagrecht en de rechtsbescherming en handhaving van het 
arbeidsrecht in het bijzonder door het arbeidsprocesrecht. 

 
Mr. August Van 

Mr. August Van is universitair docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
August is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, met name personenschade. In 2020 
heeft hij de Leergang Arbeidsrecht met veel plezier als cursist gevolgd. Tevens is August 
advocaat en mediator bij Beer advocaten. 

 


