Women Leadership
Programme
Voor advocaten met maatschapspotentie

Kijk op osr.nl/wlp voor meer informatie

Highlights
Een high-end programma voor
• maximaal 12 getalenteerde advocates met minimaal
6 jaar ervaring
• die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan
• en die hun (persoonlijk) leiderschap een stevige
impuls willen geven

Kenmerken programma
• training, coaching en inspiratie
• 10 intensieve sessies (inclusief 1 overnachting en
2 diners)
• een prominente topadvocate als persoonlijke mentor
• prijs: € 6.295,• punten: NOvA, 45NJ (PO)
• De data van de bijeenkomsten staan op osr.nl/wlp

Deelnemende kantoren zijn onder andere:
AKD, Baker & McKenzie, Boels Zanders advocaten, Dentons Boekel, Clifford Chance, De Brauw
Blackstone Westbroek, DLA Piper, Hertoghs, Höcker, Hogan Lovells, Houthoff, Jones Day, Kennedy
Van Der Laan, Lexence, Linklaters, Loyens & Loeff, NautaDutilh, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn,
Simmons & Simmons, Stibbe, Unger Hielkema, Van Benthem & Keulen, Van Diepen van der Kroef,
Van Doorne, Van Steenderen Mainport Lawyers

Ga naar www.osr.nl/wlp voor meer informatie
of bel (030) 231 53 14

‘‘Je krijgt concrete tips die je
helpen je carrièredoel te ver
wezenlijken en er wordt inzicht
geboden in het politieke spel
aan de top. Een aanrader voor
iedere ambitieuze vrouw!’’
Caroline Poerbodipoero
(oud-deelnemer WLP)

Wat wordt
mijn volgende
stap?
Een inspirerend leiderschapsprogramma
voor vrouwelijke high-potentials met
maatschapspotentie. Het Women Leadership Programme biedt training, inzicht en
coaching, zodat je vol vertrouwen jouw
nieuwe carrièrestap zet en zo cliënten en
medewerkers blijft boeien en binden.

Ondernemerschap in de
advocatuur
Je bent al jaren advocaat en geeft steeds meer
leiding aan je secretaresse, stagiaire of junior
medewerker. Deze rol vraagt om andere
kwaliteiten dan je rol als juridisch expert.
Leiding nemen over je eigen carrière is essentieel. Zeker als het Partnertraject aan de horizon
gloort. Zowel voor kantoren als voor individuele
advocaten is het van groot belang om pro-actief
te handelen en niet af te wachten tot keuzes
voor jou en je kantoor worden gemaakt.

Sinds 2006 organiseert OSR Juridische Opleidingen het unieke Women Leadership Programme
(WLP), ontwikkeld in nauwe samenwerking met de
20 grootste advocatenkantoren van Nederland.
De bestuurders van deze kantoren vervullen dan
ook een actieve rol in het programma. Dit zorgt
voor een directe link met de dagelijkse praktijk
en biedt je de kans een nieuw netwerk op te
bouwen. Inmiddels hebben al bijna 200 talent
volle advocaten het programma doorlopen.
Ook deelnemen? Je kunt je aanmelden via de
website www.osr.nl/wlp

“Meer vrouwen in de maatschap krijgen? Advocaten
kantoren die willen blijven presteren zullen wel
moeten. Niet omdat het zo goed is voor vrouwen,
of omdat het zo rechtvaardig of politiek correct is.
Nee, gewoon omdat het goed is voor het kantoor.”
Juliana Dantas
partner bij Baker McKenzie, (oud-deelnemer WLP)
Lees hier het hele interview

‘‘Ik ben bewust gaan praten en nadenken over
mijn groeimogelijkheden.’’
Valérie van ‘t Lam, Stibbe
(oud-deelnemer WLP)

Impuls voor
jouw leiderschap
Het WLP geeft de ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten een stevige impuls. Elke
bijeenkomst ga je aan de slag met een ander
leiderschapsaspect. Je verwerft nieuwe inzichten
en bouwt capaciteiten verder uit.
Naast inspirerend leiderschap en management
komen het ontwikkelen van visie, personal
branding, dynamiek van besluitvorming, ondernemerschap, strategisch denken en business
development aan bod.

Leiderschapsvragen die aan de
orde komen zijn o.a.
• Hoe leer ik het spel van carrière maken in de juridische wereld beter
kennen én succesvol spelen?
• Wat kan ik leren over mezelf om een krachtiger advocaat en
leidinggevende te worden?
• Hoe kan en wil ik me positioneren en profileren, intern en extern?
• Hoe word ik nog krachtiger in het binden van cliënten en
medewerkers?
• Hoe kan ik mezelf blijven én een geaccepteerde sterke leider zijn?
• Hoe kan ik binnen de dagelijkse hectiek (beter) prioriteiten stellen
en mijn doelen voor ogen houden?

Mariëlle Daudt
oud-deelnemer WLP

“Profileer je! Je kunt als vrouw wel
briljant acteren vanuit je kamertje,
als niemand dat ziet kom je niet ver.”
Lees hier het hele interview met Mariëlle Daudt

Persoonlijke
mentor
Je krijgt een prominente topadvocate als persoonlijke mentor, die tips geeft om je carrière in
de voor jou juiste richting te sturen en met wie je kunt praten over bijv. procedure partner
toetreding, organisatiecultuur, arbeidscultuur en dynamiek in de organisatie.

Betrokken zijn de volgende topadvocaten
(bijvoorbeeld als mentor):
• Suzannne Sikkink - Allen & Overy
• Cynthia de Witt Wijnen, Juliana Dantas,
Mirjam de Blécourt - Baker McKenzie
• Tineke Kothe - Clifford Chance
• Nicolien van den Biggelaar - De Brauw
• Cornelie Arnouts, Eugenie Nunes,
Frederieke Leeflang - Dentons Boekel
• Daphne Bens - DLA Piper
• Anke Feenstra - Hertoghs
• Corinne Holdinga - Holdinga, Matthijssen, Kraak
• Kirsten Berger, Sylvia Dikmans - Houthoff
• Irene Vermeeren, Mariëlle Daudt - Jones Day

• Eva Knipschild, Joost Linneman,
Martine de Koning - Kennedy Van der Laan
• Hermine Voûte, Kim Lucassen, Kitty Lieverse,
Nelleke Krol - Loyens & Loeff
• Petra Zijp, Teska van Vuren - NautaDutilh
• Maryse Mesu-Abbekerk, Wemmeke Wisman Pels Rijcken
• Anna Collignon, Judica Krikke, Heleen Kersten,
Manon Cremers - Stibbe
• Els Unger - Unger van Els
• Annerie Ploumen
• Marein Smits - Wintertaling
en vele anderen.

Programma
•
•
•
•
•
•

Leiderschapsontwikkeling & empowerment
Leiderschapsstijlen
Zingeving en duurzaam leiderschap
Financieel leiderschap
Overtuigend presenteren & imagobuilding
Acquisitie & business development

•
•
•
•
•

Authentiek leiderschap/Effectief leiderschap
Vitaliteit & work life balance is business
Leiderschap & management
Personal branding
Onderhandelen op hoog niveau

“Geweldig om te zien hoe de deelnemers zich
ontwikkelen van excellent juridisch professional
naar een zelfbewuste en ondernemende leider.
In de veranderende juridische wereld erg
welkom!”
Carolien Kattenpoel Oude Heerink
senior Product Manager en grondlegger
Women Leadership Programme

Deelnemen, vragen of advies?
Kijk op osr.nl/wlp, bel (030) 231 53 14
Of mail ons. We helpen je graag.
Ans Hendriks | Opleidingscoördinator | Ans.Hendriks@osr.nl
mr.drs. Carolien Kattenpoel Oude Heerink LL.M Msc | Opleidingsmanager | Carolien.Kattenpoel@osr.nl
OSR juridische opleidingen
Postbus 19077, 3501 DB Utrecht
Telefoon: (030) 231 53 14
info@osr.nl
www.osr.nl

Kijk op osr.nl/wlp voor meer informatie

