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routebeschrijving trein
De kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Bussum is het gemakkelijkst bereikbaar per
openbaar vervoer. In minder dan drie minuten bent u er vanaf NS-station Naarden-Bussum:
loop rechtdoor de hoofdingang uit, steek de straat over, neem vervolgens de eerste straat
links (Wladimirlaan), waar het het tweede pand is aan uw rechterhand.

routebeschrijving auto / valet parking
Vanaf de A1 (Amsterdam - Amersfoort) neemt u de afslag Bussum (richting Jan Tabak) en dan
voor het hotel links de Brediusweg op. Brediusweg afrijden, bij kruispunt met stoplichten
(ter hoogte van uitspanning Archibald Schimmelpenninck) schuin naar rechts de Prins
Hendriklaan op. De derde straat aan uw rechterhand (vlak voor het station Naarden Bussum) is de Wladimirlaan.

Omdat de parkeermogelijkheden ter plekke beperkt zijn is voorzien in valet parking. Een
chauffeur draagt zorg voor het veilig parkeren van uw auto en zorgt er vervolgens voor dat
uw auto na afloop van de bijeenkomst weer voor de deur staat.
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Leren van succesvolle advocatenkantoren
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Een besloten Rondetafeldebat voor managing partners
van middelgrote advocatenkantoren
Bussum, 8 oktober 2008

Langhof Advies legt zich toe op geïntegreerde advisering m.b.t. alle aspecten van
het advocatenkantoor: strategie, organisatie & beleid, marketing & communicatie, HR,
knowledge management, IT en coaching. De adviseurs van Langhof Advies beschikken
gezamenlijk over meer dan 50 jaar speficieke ervaring in de advocatuur.
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Managing partners van middelgrote advocatenkantoren hebben veel met elkaar gemeen als
het gaat om de zaken waar zij in het dagelijks kantoor-management tegenaan lopen. Of zij
nu voorzitter zijn van een bestuur dan wel (met enige ondersteuning) ‘er alleen voor staan’,
in beide gevallen zoeken zij steeds naar een optimum tussen enerzijds leiderschap gericht
op de toekomst en anderzijds de nukken van de achterban. Aldus bevindt de managing

Met veel genoegen en ter gelegenheid van haar oprichting nodigt Langhof Advies

partner (of maatschapsvoorzitter) zich in een voortdurende spagaat die hem/haar veelal
geen (interne) ‘status’ oplevert, maar in veel gevallen wel een zekere eenzaamheid.

Terwijl de managing partner zich overeind moet houden in een wirwar van aandachtsgebieden als HR, marketing, IT, partnerevaluatie enz. (waar hij naar eigen zeggen ‘nu eenmaal
niet voor heeft geleerd’) vinden er in de advocatuur grote veranderingen plaats die maken

Mr

dat sommige kantoren zich zeer voorspoedig ontwikkelen en andere slechts met een veel
geleidelijker curve. Over het algemeen gaat het de advocatuur zeer goed, maar sommige
management guru’s dreigen dat kantoren zonder duidelijk profiel over afzienbare tijd het
loodje zullen leggen.

(samen met een aantal andere managing partners van middelgrote kantoren)
uit voor een besloten Rondetafeldebat op woensdag 8 oktober 2008
in de Kerk van de Doopsgezinde Gemeente, Wladimirlaan 10, te Bussum.

Ter gelegenheid van haar oprichting organiseert Langhof Advies een besloten
Rondetafeldebat voor deze managing partners: wat is wijsheid? Wat kan men leren
van succesvolle kantoren - in Nederland en daarbuiten?

programma
16.30 uur

Ontvangst

16.45 uur

Korte inleiding over de problematiek van het middelgrote advocatenkantoor

17.00 uur

Sietze Hepkema, senior partner Allen & Overy
Parallellen en verschillen met de international law firm

17.10 uur

Judith Dröge, head HR DLA Piper Europe
Essentiële HR-processen

17.20 uur

John Jaakke, ex-advocaat en ex-voorzitter Ajax

R.S.V.P: voor 15 september door het retourneren van de antwoordkaart.

Advocatuur als topsport of omgaan met prima donna's
17.40 uur

Debat

18.40 uur

Afsluiting en samenvatting

Nadere informatie:

18.45 uur

Borrel

Dolph Stuyling de Lange: +31 651 289413

19.30 uur

Einde

Erik van Zadelhof: +31 651 289221 of erik@vanzadelhof.nl

