
  

 

Docenten leergang Aanbestedingsrecht voor juristen 2022 

Docenten  

 
Mr. Babette Blaisse-
Verkooijen 

Mr. Babette Blaisse-Verkooijen is advocaat sinds 2002 en is gespecialiseerd in het Europese 
aanbestedingsrecht. Babette staat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij en 
adviseert veelvuldig over het opstellen en de uitleg van (aanbestedings)documentatie, 
contracten, uitvoeringsvoorwaarden en (dreigende) geschillen. Na twaalf jaar deel uit te 
hebben gemaakt van de vastgoedsectie van advocatenkantoor Stibbe heeft zij in 2015 de 
overstap gemaakt naar Pot Jonker Advocaten, waar zij sinds 2017 één van de partners is. 
Naast haar werk als advocaat deelt Babette regelmatig haar kennis en ervaring in publicaties 
en door middel van verschillende docentschappen. 
 

 
Mr. Tineke van 
Houten 

Mr. Tineke van Houten is senior jurist Aanbestedingsrecht bij de Universiteit Utrecht. 
Hiervoor heeft ze bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, het Wetenschappelijke 
Bureau Civiel van de Hoge Raad, het Ministerie van Economische Zaken, advocatenkantoor 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie 
gewerkt. Tineke zet haar eerdere ervaring nu graag in om Europese aanbestedingstrajecten 
bij de universiteit te begeleiden. 
 

Mr. Jørgen den 
Houting  

Mr. Jørgen den Houting werkt sinds begin 2011 bij Rozemond en is gespecialiseerd in civiel 
bouwrecht en in aanbestedingsrecht. Zijn cliënten zijn met name werkzaam in de grond- 
weg- en waterbouw of in de utiliteits- en woningbouw. Hij staat daarbij zowel aannemers 
als adviseurs als opdrachtgevers bij.   
 

 
Prof. mr. Chris Jansen 

Prof. mr. Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public 
Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-
plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. 
 



  

 
Mr. Yvonne Maasdam 

Advocaat en partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten en is gespecialiseerd in het 
mededingingsrecht, staatssteunrecht, Europees recht en gezondheidsrecht. Zij adviseert 
ondernemingen, non-profitorganisaties en (semi)- overheden en begeleidt cliënten in 
procedures bij de Europese Commissie, Autoriteit Consument en Markt (ACM) en 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Regelmatig geeft Yvonne in company-trainingen aan 
(brancheorganisaties van) ondernemingen en treedt op als spreker bij cursussen, 
congressen en opleidingen op het gebied van het mededingingsrecht en staatssteunrecht. 
 

 
Mr. Jacobien Muntz-
Beekhuis 

Mr. Jacobien Muntz-Beekhuis is senior jurist bij PIANOo. 

 
Mr. Frederik van 
Nouhuys  

Mr. Frederik van Nouhuys is partner bij Straatman Koster Advocaten. Frederik treedt zowel 
op voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Hij publiceert regelmatig op het gebied van 
aanbestedingsrechtelijke actualiteiten en is mede-auteur van Aanbestedingsrecht, het 
juridische handboek op dit rechtsgebied. Voorts treedt hij regelmatig op als spreker op 
seminars en cursussen en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht. 
Frederik is ook één van de 19 Nederlandse advocaten die een vermelding ontving in de 2012 
editie van de Who’s Who Legal voor Public Procurement. 
 

 
Mr. Elisa Palm 

Mr. Elisa Palm is advocaat – counsel bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in de aanbesteding 
van grote innovatieve projecten, waaronder publiek/private samenwerkingsvormen op het 
gebied van verkeers- en gebouwinfrastructuur en ICT. Daarnaast procedeert Elisa veelvuldig 
bij de civiele rechter in (complexe) aanbestedings-kort-gedingen voor aanbestedende 
diensten. 
 

Mr. Erik Plas 

Mr. Erik Plas is advocaat bij Infense advocaten. Erik werkt aan een proefschrift over de 
wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten (Universiteit Leiden). Erik publiceert 
regelmatig, is medeauteur van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht en SDU 
Commentaar Aanbestedingsrecht. Hij is gastdocent aan de Universiteit Twente en de Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU Law Academy). 
 



  

Mr. Sophie Prent 

Mr. Sophie Prent is docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

 
Mr. Anke Stellingwerff 
Beintema 

Mr. Anke Stellingwerff Beintema is partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten. Anke is 
sinds 2001 gespecialiseerd in het (Europese) aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Zij 
adviseert (semi-)overheden en ondernemingen (zowel multinationals als MKB) op dit 
gebied. Zo nodig staat Anke hen bij in kort geding procedures. 
Bijzondere aandachtsgebieden zijn: ICT, nutssectoren (water, energie en openbaar vervoer), 
zorg, publiek-private samenwerking en publiek-publieke samenwerking. 

 
Prof.mr. Elies Steyger 

Prof.mr. Elies Steyger is hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en 
advocaat te ’s-Hertogenbosch. Zij houdt zich bezig met de effecten van het Europese recht 
op het Nederlandse bestuursrecht (bijvoorbeeld van de Dienstenrichtlijn) en het 
aanbestedingsrecht. 
 

 
Mr. Pieter Stuijt  

Mr. Pieter Stuijt is advocaat partner bij Pels Rijcken in Den Haag. Pieter is expert op het 
gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht. Hij behandelt met zijn team talloze 
aanbestedingsgeschillen,  adviseert in aanbestedingsrechtelijke kwesties en houdt zich bezig 
met het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten. Pieter studeerde in 
Leiden.  

 
Mr. Marieke de Vries 

Mr. Marieke de Vries is senior-advocaat bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in het bouw- 
en aanbestedingsrecht. Marieke begeleidt aanbestedende diensten bij het opzetten van 
(complexe) aanbestedingsprocedures en adviseert over complexe 
aanbestedingsvraagstukken van uiteenlopende aard. Verder begeleidt zij opdrachtgevers bij 
bouwprojecten en (gebieds)ontwikkelingen. Ze procedeert regelmatig,  zowel (in kort 
geding) bij de civiele rechter als in arbitrage voor aanbestedende diensten en 
opdrachtgevers. 
 



  

 
Mr. Arent van 
Wassenaer van 
Catwijck 

Mr. Arent van Wassenaer van Catwijck is advocaat van 1983 tot en met 2016, 
achtereenvolgens bij Houthoff, Norton Rose Fulbright en Allen & Overy, Zijn praktijk richt 
zich daarbij altijd op het bouw- en aanbestedingsrecht, met een focus op “geschillenvrij 
bouwen”. Sinds 2016 opereert Arent onder de vleugels van The Faithful Goose b.v. en 
brengt hij in de praktijk wat hij in zijn boek “A Practical Guide to Succesful Construction 
Projects” heeft beschreven. 
 

Mr. Diederik Wolters 
Rückert 
 

Mr. Diederik Wolters Rückert is senior advocaat bij Pels Rijcken in Den Haag. Diederik heeft 
zich sinds 2011 binnen het team bouw- en aanbestedingsrecht van Pels Rijcken 
gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Diederik procedeert veelvuldig in complexe 
aanbestedingskort gedingen en bodemprocedures. Daarnaast adviseert Diederik in 
aanbestedingsrechtelijke kwesties en houdt zich bezig met het opstellen en beoordelen van 
aanbestedingsdocumenten. Diederik studeerde in Utrecht en woont in  Amsterdam. Naast 
zijn advocatenpraktijk geeft Diederik regelmatig presentaties over nieuwe ontwikkelingen in 
het aanbestedingsrecht. 
 

 


