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En
verder

m e n s

‘O
nze locatie aan het IJ is 
fantastisch! Zo zaten wij 
voor Sail Amsterdam op  
de eerste rij. We hadden  

een paar honderd relaties uitgenodigd 
om vanaf hier een top uitzicht te hebben 
op de intocht van alle schepen.’ 

Kans

‘Ik ben als kandidaat-notaris begonnen 
bij Stibbe, vervolgens notaris geworden 
bij CMS Derks Star Busmann en tot voor 
kort was ik partner bij Boekel. Dat ik hier 
bij Osborne Clarke ben gaan werken,  
is omdat mij een kans werd geboden  
om aan de basis te staan van een nieuw 
kantoor in Amsterdam; een kans die niet 
snel weer voorbijkomt. Mijn vorige werk-
gevers waren allemaal gerenommeerde 
bedrijven met reeds lange tijd gevestigde 
culturen. Hier krijg ik de kans om aan de 
basis te staan van een nieuwe vestiging en 
bij te dragen aan de cultuur en dynamiek 
van Osborne Clarke Amsterdam. 

InternatIonaal

Daarnaast is Osborne Clarke een inter-
nationaal kantoor, ontstaan in Engeland.  
Ik heb gewerkt op prachtige kantoren, 
maar die hebben een puur Nederlandse 
basis. Natuurlijk hebben de grote Amster-
damse kantoren buitenlandse cliënten  
en relaties met buitenlandse kantoren, 
maar dat is anders dan een echt interna-
tionaal kantoor zoals dit. Wij krijgen hier 
bijvoorbeeld cliënten doorgestuurd die  
in eerste instantie binnen zijn gekomen 
bij Osborne Clarke in Londen. Samen 
geven wij presentaties aan cliënten die  
in meerdere landen zitten als één orga-
nisatie, in plaats van dat wij worden 
 ingeschakeld als subcontractor in een 

pitch. Ook voor cliënten wordt grensover-
schrijdend werken steeds belangrijker. 
Dat geldt niet alleen voor de grote multi-
nationals, maar ook jongere bedrijven  
als Uber en Airbnb die inmiddels overal 
zitten. Dit soort bedrijven denkt niet 
zozeer in landsgrenzen, maar in locaties 
waar zij business willen genereren.’

PIonIeren

‘Wij zijn in Amsterdam nu met zeven part -
ners. Ik ben de enige notaris, de andere 
6 partners zijn advocaat. Wij hebben alle -
maal verschillende werkachtergronden, 
maar als team zijn wij duidelijk gelijk-
gestemd. Er werken hier 16 juristen, in 
totaal zijn we met 25 man. Een jonge  
en enthousiaste groep mensen met veel 
interactie en een open communicatie.  
Het teamgevoel dat er bij grote kantoren 
is binnen een sectie, hebben wij met z’n 
allen. We zijn een klein multidisciplinair 
kantoor. Mijn werkzaamheden binnen  
de sectie Corporate M&A zijn uiteraard 
voornamelijk ondernemingsrecht gerela-
teerd maar daarnaast verrichten wij ook 
enige werkzaamheden op het gebied  
van commercieel vastgoed. Omdat bijna 
elke transactie eindigt met een akte zoals 
van levering, uitgifte of bijvoorbeeld een 
statutenwijziging, is er vaak een notaris 
bij betrokken. Dit kantoor heeft ervoor 
gekozen om het notariaat in huis te halen. 
Het is nu nog een beetje pionieren, als 
eerste notaris. Dit geeft ook juist ruimte 
om de praktijk zo in te richten als ik het 
zelf wil; uiteraard binnen de grenzen  
van de interdisciplinaire samenwerkings-
regels van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB), de regels  
voor het notariaat en de normen van 
Osborne Clarke. Zo heb ik bijvoorbeeld, 

op suggestie van de KNB, besloten om 
onze akten extern onder te brengen 
zodat we binnen kantoor geen grote 
kluis hoeven te hebben. En ook de  
eisen met betrekking tot ons notariële 
com puter systeem hebben wij uitvoerig 
besproken, zodat wij voldoen aan alle 
regelgeving  
op dit gebied. Dit alles was voor het 
Engelse kantoor nieuw, omdat zij het 
notariaat zoals dat in Nederland bestaat, 
daar niet kennen.’

GroeI

‘Vanmorgen had ik een gesprek met 
iemand in Hongkong en straks heb ik een 
conference call met mensen in de VS. Veel 
cliënten zijn Engelstalig, maar ik heb ook 
een sterke Nederlandse praktijk. Deze mix 
vind ik mooi en belangrijk. In tegenstelling 
tot mijn vorige werkplekken die meer 
traditioneel van aard waren, is Osborne 
Clarke in grote mate gedigitaliseerd. 
Iedereen heeft hetzelfde meubilair,  
twee computerschermen en een laptop. 
Rondom de hal liggen de kamers met 
wanden van glas. Er zijn wel vaste werk-
plekken, maar wie weet, verandert dat 
nog. Dit kantoor is sterk aan het groeien, 
zodat wij op korte termijn meer werk-
plekken nodig zullen hebben. Iedereen 
levert zijn of haar bijdrage om er een 
succes van te maken. We bouwen het  
van scratch af aan op.’

Interesses

‘Ik heb een gezellig sociaal leven en veel 
interesses. Zo vind ik het heerlijk om een 
stuk op mijn motor te rijden. Soms rijd  
ik twee keer per week en soms staat de 
motor wekenlang stil. Ik ga graag naar 
Ajax met een paar vrienden, maar ben 
geen ‘echte’ Ajacied. Maar ik ben deze 
maand bijvoorbeeld ook te vinden op 
Unseen Photo Fair Amsterdam omdat ik 
erg van fotokunst houd. Misschien heb  
ik wel zoveel interesses dat die niet in 
hobby’s gekanaliseerd kunnen worden.’ 

Cars-Jan van Gool werkt sinds deze zomer bij de vorig jaar geopende 
vestiging van het Britse Osborne Clarke. Het kantoor ligt aan het IJ,  
met uitzicht op Amsterdam-noord. ‘Vroeger werkte ik ook veel voor 
buitenlandse cliënten, maar nu echt in een internationale setting.’ 

T e K s T  Henriette van Wermeskerken | B e e l d  Truus van Gog

‘Dit soort bedrijven denkt niet 
zozeer in landsgrenzen, maar 
in locaties waar zij business 
willen genereren’

 7  |  2 015 2 7


