Van Traa Advocaten N.V.
ADVOCAAT (PARTNER) ‘DOUANE’
ADVOCAAT (PARTNER) ‘VOEDSEL EN WAREN’
ADVOCAAT ‘VERZEKERINGS- EN
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT’

Informatie voor belangstellenden
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Voorwoord
Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie van advocaat (partner) bij
Van Traa Advocaten N.V. (hierna te noemen: Van Traa) inzicht te geven in de organisatie,
de functie en het gewenste profiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie over
de procedure. Uiteraard zijn wij ook graag bereid je telefonisch te woord te staan.
Dit document is tot stand gekomen na diverse gesprekken met vertegenwoordigers van
Van Traa. Daarnaast zijn interne en openbare documenten geraadpleegd. Aldus is een
goed beeld ontstaan van de strategie en ontwikkelingen van Van Traa en, daarvan
afgeleid, de doelstellingen en resultaatgebieden van de functie(s). Op basis daarvan is het
profiel bepaald.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.vantraa.nl.
Terra Management Search,
Bert Hokken, consultant
Dianne Kurvers, search consultant
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Van Traa, de organisatie
Algemeen
Van Traa is een onafhankelijk Nederlands kantoor, gevestigd in de binnenstad van
Rotterdam, waar ruim 50 personen werken, waarvan 30 advocaten. Van Traa wil
meerwaarde creëren voor haar cliënten door een professionele, creatieve en betrouwbare
partner te zijn voor de juridische dienstverlening binnen haar gekozen expertise. Al vele
jaren wordt Van Traa in de gezaghebbende internationale uitgaven Legal500 en
Chambers genoemd als toonaangevend kantoor in de Nederlandse markt op het gebied
van Transportrecht en Verzekerings & Aansprakelijkheidsrecht.
Opgericht in 1898, is Van Traa door de jaren heen uitgegroeid tot een internationaal
gericht kantoor. Het “Unique Selling Point” van Van Traa is de hoogwaardige kennis van
de Transport- en Logistiek sector (land, water en lucht). Als niche kantoor richt Van Traa
zich primair op deze sectoren en de juridische ondersteuning en advisering daarvan.
“Van Traa is een niche kantoor dat duurzaam actief is op de terreinen Transport,
Logistiek & Internationale Handel, alsmede Verzekering & Aansprakelijkheid. Op het
terrein van Transport, Logistiek & Internationale Handel bieden wij een brede service
terwijl Verzekering & Aansprakelijkheid zich richt op bijpassende niche praktijken. Alle
Van Traa-praktijken versterken elkaar, zijn van kantoor, worden uitgebouwd en van
generatie op generatie doorgegeven. Al onze professionele inspanningen zijn erop gericht
om ervoor te zorgen dat deze praktijken en onze advocaten first tier worden en blijven, en
als zodanig worden (h)erkend. Wij helpen en stimuleren elkaar om dat te bereiken en vast
te houden. Intern onderscheiden wij ons van andere kantoren door onze onderlinge
cohesie.”

Organisatie
Bestuur en aandeelhouders
Het dagelijks bestuur van de partnergroep wordt gevormd door een bedrijfskundig
directeur alsmede twee partners, die hier beperkt voor zijn vrijgesteld. Gezien de omvang
van de partnergroep worden relatief veel punten in de AVA besproken en op basis van
consensus besloten.
Personeel
Binnen het kantoor zijn 52 personen werkzaam: 30 advocaten (waarvan 6 equity partners
en 3 salaried partners), 15 secretaressen en 7 stafleden (kantoordirecteur, hoofd
boekhouding, medewerkster boekhouding, medewerkster bureau Kennis en Opleiding
rolmedewerkster, roladministratie/functioneel beheer en een bestuurssecretaresse).
Kernwaarden binnen de organisatie zijn vertrouwen, respect en integriteit. De
partnergroep hecht er waarde aan dat dit alles plaatsvindt met behoud van een plezierige
werksfeer.
De sfeer wordt als plezierig ervaren, veel medewerkers zijn al langere tijd in dienst.
Juridische kwaliteit en klantgerichtheid worden door alle medewerkers van Van Traa als
speerpunten gekenmerkt. Daarnaast is het belangrijk dat alle professionals nog meer
marktgericht gaan denken en gaan handelen.
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Commissies
Interne commissies bereiden ten behoeve van de partners en het bestuur
beleidsvoorstellen voor om zo gedegen beslissingen te kunnen nemen. Naast het
inhoudelijk meedenken heeft de Directeur als aanjager en facilitator een taak om
voortgang in de processen te houden.
Bureau Kennis Ondersteuning
Van Traa beschikt over een eigen Bureau Kennis Ondersteuning dat investeert in het op
peil houden van de kennis op de rechtsgebieden waar men op actief is. Kennis die het de
advocaten mede mogelijk maakt om op zeer hoog niveau werkzaam te kunnen zijn.
Daarnaast wordt de kennis veelvuldig met relaties gedeeld. De advocaten publiceren
regelmatig in (internationale) tijdschriften over belanghebbende ontwikkelingen binnen de
rechtsgebieden. Het geven van lezingen, presentaties wordt gestimuleerd.
MVO
Van Traa is maatschappelijk betrokken. Zo zijn veel van de advocaten actief betrokken bij
maatschappelijke organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•

Stichting Rotterdams Zeilschip
Kunsthal
Rotterdams Philharmonisch Orkest
KWF Kankerbestrijding.
PKN

Van Traa is ook verbonden aan de Pro Bono Club, een initiatief van diverse
advocatenkantoren in het land, dat het mogelijk maakt voor maatschappelijke organisaties
met een beperkt budget om juridisch advies te krijgen. Meer informatie is te vinden op
http://probonoclub.nl.
Daarnaast zet Van Traa zich in voor de Stichting Jarige Job, http://www.jarige-job.nl.
Specialisatie
Van Traa is bestuurlijk en feitelijk ingedeeld in twee groepen, de praktijkgroepen
Transport, Logistiek en Internationale Handel enerzijds en Verzekering &
Aansprakelijkheid anderzijds. Binnen deze praktijkgroepen gelden de volgende
specialisaties:
1. Transport en logistiek:
Van Traa geldt als marktleider op dit terrein. Van Traa is gespecialiseerd in het
rechtsgebied van de logistieke dienstverlening (zee, binnenwateren, weg, lucht en
spoor), inclusief maritieme en logistieke ongevallen (aanvaring, hulpverlening,
averij-grosse) en het leggen van scheepsbeslagen. Daarnaast kunnen
opdrachtgevers bij Van Traa terecht met vraagstukken over alle (juridische) vragen
over op- en overslag, expeditie, douane, (luxe) pleziervaart en het opstellen van
algemene voorwaarden en contracten.
2. Internationale handel:
Van Traa assisteert bedrijven in diverse takken van internationale handel met
name ook de handel in soft en hard commodities. Daarbij gaat het naast
geschillenbeslechting (complexe procedures en arbitrage) en schaderegres tevens
om advisering over contracten en de financiering daarvan. Ook het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU speelt een rol. Daarnaast
assisteert Van Traa zowel banken als hun klanten onder meer op het terrein van
het documentair betalingsverkeer en zekerheidsrechten.
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3. Verzekering en aansprakelijkheid:
Van Traa adviseert en procedeert op het gebied van diverse verzekeringen
waaronder AVB, AVP, letsel, CAR en BA, maar ook transport-, casco-, brand-,
landmateriaal- en technische verzekeringen. Ook adviseert Van Traa bij het
opstellen van polisvoorwaarden, bij herverzekering, volmachten en
toezichtwetgeving.
Van Traa staat onder meer (buitenlandse-)verzekeraars, architecten, (buitenlandse-)
advocaten, (natte-) aannemers, assurantietussenpersonen, financiële dienstverleners en
banken, logistieke dienstverleners, spoorwegmaatschappijen, vervoerders en reders bij in
het managen van risico’s of wanneer aansprakelijkheden dreigen. De advocaten van Van
Traa adviseren en procederen over beroepsfouten, (bedrijfs-)ongevallen,
productenaansprakelijkheid, product recalls, milieu- en bodemverontreiniging. Gezien de
hoge mate van specialisatie wordt Van Traa regelmatig ingeschakeld in spraakmakende
kwesties, zoals grote vliegtuigrampen, branden, faillissementen in de logistieke keten,
instortingen en (dreigende) verontreinigingsschades.
Dankzij de omvang van het kantoor zijn de advocaten van Van Traa in staat om hechte
banden te onderhouden met cliënten. Van Traa kent haar markt, en staat als goed
juridisch dienstverlener te boek.
Het landschap binnen de juridische dienstverlening in Nederland verandert. Niet
uitgesloten wordt dat de Brexit tot gevolg heeft dat Engelse-transport-gerichte-kantoren
een vestiging in Nederland starten. Daarnaast zullen LegalTech, nieuwe concurrentie,
nieuwe regelgeving en de trend om meer in house te doen invloed hebben op het
werkaanbod en de tarieven. Om de huidige positie in de markt te verstevigen kiest van
Traa voor uitbreiding van het dienstenpakket t.b.v. de transport- en logistieke sector.
Zonder andere rechtsgebieden uit te sluiten is de focus voor uitbreiding in eerste instantie
gericht op de rechtsgebieden ‘douanerecht’ en ‘voedsel- en warenrecht’.
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Het profiel
De advocaten werkzaam bij Van Traa zijn absolute specialisten binnen hun vakgebied en
experts op het gebied van Transport & Logistiek, Handel, Casco of Verzekering &
Aansprakelijkheid. Het kantoor heeft de ambitie om een breder pallet aan juridische
dienstverlening te bieden gericht op de huidige marktsegmenten. Gekozen is om daarom
uit te breiden op de navolgende rechtsgebieden die goed aansluiten bij de reeds
bestaande praktijken van Van Traa:
• Douane
• Voedsel en waren
Voor deze twee ‘nieuwe’ rechtsgebieden worden ervaren advocaten gezocht.
Tevens is plaats voor een advocaat verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht ter verdere
uitbreiding van de sectie.
Advocaat ‘douane’
Voor het praktijkgebied ‘douane’ wordt gezocht naar een specialist met ervaring met de
bestuursrechtelijke en douanekant van goederenstromen (importrestricties, classificatie
geschillen, oorsprong discussies, “regulatory issues”, geschillen met betrekking tot
antidumping maatregelen, etc.).
Advocaat ‘voedsel en waren’
Daarnaast wordt een specialist gezocht met ruime ervaring op het praktijkgebied ‘voedsel
en waren’. Deze advocaat brengt specialistische kennis van de daarbij behorende
regelgeving mee, kent de omgang met de hiervoor relevante autoriteiten (zoals NVWA) en
heeft ervaring met dossiers betreffende handhaving en sancties.
Juist doordat genoemde praktijkgebieden het gespecialiseerde dienstenpakket aanvullen,
wordt door kruisbestuiving een nog groter marktaandeel voor van Traa binnen de gekozen
sectoren verwacht. Duidelijk is hier de verwachting: 1 + 1 = 3!
Voor ieder van deze rechtsgebieden wordt een sterke advocaat gezocht die op het
betreffende rechtsgebied zich bezighoudt met complexe zaken in de top van de markt. Je
beschikt hiervoor over een stevig eigen netwerk en weet (met jouw team) een substantiële
omzet te genereren. Je kiest er bewust voor om juist bij Van Traa jouw praktijk als
(aankomend) partner voort te zetten. Het werken bij een middelgroot sterk
gespecialiseerd advocatenkantoor, een nichekantoor als Van Traa is, biedt jou (en jouw
team) die inspirerende omgeving om te blijven excelleren en de praktijk verder uit te
bouwen.
Als (aankomend) partner vorm je een van de pilaren onder het kantoor. Je leidt en
begeleidt zaken uit jouw eigen netwerk en uit het netwerk van de andere advocaten.
Samen met de andere advocaten bouw je verder aan Van Traa. Naast een inhoudelijk rol
vervul je samen met de collega- partners ook een duidelijk strategische en sturende rol.
Niet in de laatste laats geldt dat je een plezierige kantoorgenoot bent, want Van Traa
hecht grote waarde aan de sfeer binnen het kantoor.
De geschikte kandidaat toont aan te beschikken over:
• een gedegen trackrecord op een van de gevraagde rechtsgebieden, actief in de
top van de markt;
• een sterk netwerk;
• juridische scherpzinnigheid;
• een solide eigen praktijk;
• ondernemerskwaliteiten om Van Traa collegiaal verder uit te bouwen
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•
•
•

zeer goede schriftelijke en mondeling communicatievaardigheden, zowel in het
Nederlands als in het Engels;
een evenwichtige integere persoonlijkheid die door inzet, houding, gedrag en
deskundigheid een hoge klanttevredenheid weet te bereiken;
een collegiale houding waardoor het plezierig samenwerken is.

Advocaat ‘verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’
Binnen de praktijkgroep ‘verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht is gezien de groeiende
praktijk behoefte aan versterking. Gezocht wordt naar een advocaat verzekerings- en
aansprakelijkheidsrecht met minimaal 6 relevante ervaringsjaren en brede litigation
ervaring. De kandidaat die wij zoeken heeft er plezier in om zeer complexe zaken ‘te
ontrafelen’ en weet mede hierdoor – scherp in het proces – een optimaal resultaat voor
de cliënt te realiseren.
Je beschikt tevens over de kwaliteiten om binnen enkele jaren een stevig eigen netwerk te
creëren en je weet op jouw vakgebied maar ook op de rechtsgebieden van collega’s –
een substantiële omzet te genereren.
Het werken bij een middelgroot sterk gespecialiseerd advocatenkantoor, een nichekantoor
als van Traa is, biedt jou die inspirerende omgeving om te blijven excelleren en de praktijk
verder uit te bouwen.
Als echte teamplayer bouw je mee aan de uitbouw van het kantoor. Niet in de laatste
plaats geldt dat je een plezierige kantoorgenoot bent, want van Traa hecht grote waarde
aan de sfeer binnen het kantoor.
De geschikte kandidaat beschikt over:
• minimaal 6 jaar relevante ervaring;
• ondernemerskwaliteiten om van Traa collegiaal verder uit te bouwen;
• juridische scherpzinnigheid;
• zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (Nederlands en
Engels);
• een evenwichtige integere persoonlijkheid die door inzet, houding, gedrag en
deskundigheid een hoge klanttevredenheid weet te bereiken;
• maatschappelijke betrokkenheid;
• teamplayer’s mentaliteit waardoor het plezierig samenwerken is.
Voor alle drie de vacatures geldt dat de juiste kandidaat een netwerker en een stevige
persoonlijkheid is, met gezond zelfbewustzijn en heeft bewezen vertrouwen bij
opdrachtgevers op te kunnen bouwen. Een dienstverlenende instelling evenals een hoog
energieniveau zijn noodzakelijk, evenals integriteit, gewetensvol handelen en respect voor
eenieder in de organisatie. Hij/zij heeft een lerende oriëntatie, ziet commerciële kansen en
is altijd op zoek naar het leveren van topkwaliteit.
Overstappen team
De mogelijkheid om met een team ‘over te stappen’ naar van Traa is zeker bespreekbaar.
Uiteraard is dit alleen mogelijk indien een passende opdrachtenportefeuille wordt
meegenomen.
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Praktische informatie
De functie is, afhankelijk van de wensen van de te benoemen kandidaat, full- of parttime
in te vullen. Bij parttime moet gedacht worden aan minimaal 80%, verspreid over vier
dagen. Voor de juiste kandidaten is directe toetreding als partner van Van Traa mogelijk.
Bij indiensttreding zijn de arbeidsvoorwaarden in belangrijke mate afhankelijk van de
ervaring die de kandidaat meeneemt, de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Terra
Legal Search kan je desgewenst nader informeren.
Procedure
Terra Management Search* zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en
gemotiveerde kandidaten aan Van Traa voorleggen in de vorm van een presentatie van
curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Van Traa volgt, wordt
door Terra Management Search begeleid. Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search
graag zo spoedig mogelijk een motivatie en curriculum vitae.
Wil je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag?
N.B. Via de sollicitatiebutton bij de vacaturetekst op onze site kun je je gegevens
uploaden.
Wanneer jouw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een
kennismakingsgesprek met de consultant.
Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, search consultant
terra@terrasearch.nl | 085 070 25 97

* = Terra Legal Search is een handelsnaam van Terra Management Search.
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