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Concetta Allegra
Concetta Allegra is sinds mei 2018 als advocaat werkzaam bij van
Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen. De
expertise van Concetta is: contractvormen (zzp, platformarbeid) en
arbeidsvoorwaarden.
Na afronding van de rechtenstudie bij de Universiteit Utrecht is
Concetta vanaf 2004 tot 2016 als advocaat werkzaam geweest.
Vervolgens heeft Concetta twee jaar als docent Arbeidsrecht en
Sociaal Beleid onderwijs gegeven binnen de Universiteit Utrecht,
onder andere in de bachelorvakken Arbeidsrecht en International &
European Labour Law en het mastervak Caput Overgang van
Onderneming.
Concetta heeft opnieuw voor de advocatuur gekozen. Sinds mei 2018
is zij als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Arbeid &
Pensioen bij Van Benthem & Keulen.
In 2011 heeft Concetta de specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de
Grotius Academie met goed gevolg (cum laude) afgerond.
Wat Concetta onderscheidt als advocaat is dat zij een bewijsbare
affiniteit heeft met het overdragen van juridische kennis.
Werkzaamheden
Concetta adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Overgang van onderneming
 Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
 Individueel ontslagrecht
 Reorganisaties
 Medezeggenschap
 Grensoverschrijdende arbeid

Concetta Allegra
+31 30 25 95 539
+31 64 29 22 611
concettaallegra@vbk.nl
Expertise
Arbeid & Pensioen

Overig
Concetta is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten
Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN) en publiceert
regelmatig, het meest recent de artikelen "Deeltijdontslag in de kinderopvang", ArbeidsRecht 2015/31 en
"Deeltijdontslag en transitievergoeding: is bij deeltijdontslag de gehele transitievergoeding verschuldigd?",
ArbeidsRecht 2016/13
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

