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IK EN MIJN BEDRIJFSJURIST

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: soepel, open 
en eerlijk. Sanne deelt positieve feedback en verbeterpunten. Zij 
is betrokken, waardeert wat je doet en spreekt dat uit. 
Plezierig vind ik aan het werken met mijn cliënt dat: ze slim, 
nauwgezet en praktisch is. Nieuwe onderwerpen pakt zij razend-
snel op. Sanne vertaalt belangen van de organisatie en zorgver-
leners goed door naar juridische dilemma’s.
Een heel goede eigenschap van mijn cliënt is: Sanne is harte-
lijk en betrokken. In een recente transactie wist zij de relatie met 
alle partijen goed te houden, ook toen de onderhandelingen las-
tig werden. 
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: we hebben bei-
den weleens te veel werk op ons bureau en dan is het fijn als je 
elkaar helpt door deadlines te bewaken, stukken tijdig te leve-

ren en het proces met elkaar door te spreken.
Ik weet van het privéleven van mijn cliënt het volgende: San-
ne heeft het zo goed naar haar zin in Eindhoven dat ze niet over-
weegt naar Utrecht te verhuizen. Ze houdt van vakanties in war-
me landen en reist graag.
Het spannendste moment dat ik met mijn cliënt heb meege-
maakt is: we voerden eens in tien dagen een herstructurering 
uit die écht voor het einde van het jaar rond moest zijn. Soms is 
het spannend, maar door onze goede samenwerking nooit té 
spannend.
Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn cli-
ent: ik zou ze meer tijd gunnen. Er wordt bij Arts en Zorg echt 
heel hard gewerkt om de zorg voor patiënten te optimaliseren.

FENNA VAN DIJK OVER 
SANNE VAN DUIN

Naam advocaat: Fenna van Dijk Leeftijd: 47 
Kantoor: Kennedy Van der Laan in Amsterdam 
Over: Sanne van Duin, bedrijfsjurist bij Arts en 
Zorg Werken al samen sinds: mei 2016 (en met 
Arts en Zorg sinds voorjaar 2013) Inhoud samen-
werking: Sanne is bedrijfsjurist bij Arts en Zorg, 
een landelijke aanbieder van geïntegreerde eer-
stelijnszorg en verantwoordelijk voor asielzoe-
kerszorg in Nederland. Wij werken samen aan 
acquisities, herstructureringen, contracten en 
governancevraagstukken.
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SANNE VAN DUIN OVER 
FENNA VAN DIJK

Naam bedrijfsjurist: Sanne van Duin Leeftijd: 
27 Bedrijf en functie: bedrijfsjurist bij Arts en 
Zorg Over: Fenna van Dijk, advocaat bij Kenne-
dy Van der Laan Inhoud samenwerking: Arts 
en Zorg is een innovatieve organisatie van geïn-
tegreerde eerstelijnszorg en is verantwoordelijk 
voor asielzoekerszorg in Nederland. Ik ben aan-
spreekpunt voor juridische vraagstukken, zoals 
overnames, aanbestedingen of zorgwetgeving.

IK EN MIJN ADVOCAAT

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: Fenna en ik 
kunnen erg goed sparren. We zitten bijna altijd op één lijn en 
hebben aan een half woord genoeg. De relatie is open en warm, 
waardoor we ook verbeterpunten kunnen bespreken. 
Plezierig vind ik aan het werken met mijn advocaat dat: 
Fenna altijd bereikbaar is, snel reageert en samen met mij naar 
de beste oplossing zoekt. We werken allebei zeer gestructureerd, 
waardoor we altijd weten waar we in het proces zijn. 
Een heel goede eigenschap van mijn advocaat is: Fenna heeft 
veel juridische (dossier)kennis en is op sociaal gebied erg sterk. 
Zij kan in een onderhandeling de spanning uit de lucht halen, 
de sfeer verbeteren en zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op 
staan. 
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Fenna heeft 
jarenlange (praktijk)ervaring, waardoor ze situaties en juridis-

che risico’s goed kan inschatten. Zij is gespecialiseerd in het 
ondernemingsrecht en ik werk dagelijks in veel verschillende 
rechtsgebieden. Door onze juridische kennis te combineren 
komen we samen verder.
Ik weet van het privéleven van mijn advocaat het volgende: 
Fenna heeft twee jongens. Met haar man heeft zij een huis ge-
kocht in Heemstede, wat ze flink aan het verbouwen zijn. 
Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb mee-
gemaakt is: voor de signing van een overname hebben we − na 
een lang onderhandelingstraject − tot diep in de nacht doorge-
werkt om alle documenten gereed te krijgen. Om 9.00 uur 
tekenden alle partijen tevreden de koopovereenkomst.
Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn ad-
vocaat: Fenna een vakantie geven waarin zij een keer niet bereik-
baar is voor cliënten.
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