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Pieter Mantel
Pieter Mantel is sinds 1997 als advocaat en sinds 2007 ook als partner
werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid &
Pensioen. Pieter heeft zich gespecialiseerd in het collectief
arbeidsrecht, waaronder reorganisatie, staking, CAO en
medezeggenschap. Pieter geeft leiding aan de praktijkgroep Arbeid &
Pensioen.
Voor Pieter is de samenwerking met cliënten veel breder dan de
afwikkeling van zaken alleen. Pieter heeft een sterke interesse in de
businessdrivers van de cliënt om van daaruit gezamenlijk naar een
passende oplossing te zoeken. Pieter deelt graag zijn sterk
gespecialiseerde kennis op het snijvlak van arbeidsrecht en HR. Vaak
overlegt Pieter met zijn cliënten over een scholingsprogramma om ook
op die manier van elkaar te leren en samen beter te worden.
Werkzaamheden
Pieter is nationaal en internationaal het aanspreekpunt voor
arbeidsrechtelijke uitdagingen en problemen van uw organisatie.
Pieter adviseert binnen de navolgende deelgebieden:
 Reorganisaties
 Medezeggenschap
 CAO en Sociaal Plan
 Arbeidsvoorwaarden
 Arbeidsrecht in overnames
 Sourcing van personeel
Pieter coördineert daarnaast de afwikkeling van meer operationele
arbeidsrechtelijke kwesties. Daarvoor betrekt hij dan passend
expertiseniveau van de advocaten in zijn praktijkgroep,
bijvoorbeeld op het terrein van ontslagzaken en ziektedossiers.

Pieter Mantel
+31 30 25 95 552
+31 65 14 94 329
pietermantel@vbk.nl
Expertise
Arbeid & Pensioen
Sectorteam
Onderwijs
Retail

Overig
Pieter is vaste spreker bij de IURA ACTUA, module arbeidsrecht en bij de Masterclass Arbeidsrecht. Ook
verzorgt hij frequent workshops op locatie bij zijn cliënten.
Pieter heeft ruime bestuurlijke ervaring, ook binnen Van Benthem & Keulen. Daarnaast is hij oprichter en
bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland. Ook is hij lid van de Vereniging
Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht.
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.

