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Wouter van der Boon
Wouter van der Boon is sinds 2009 als advocaat werkzaam bij van
Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen. De
expertise van Wouter is: de sectoren Retail en Logistiek.
Wouter behaalde in 2008 zijn master Privaatrecht aan de Universiteit
van Utrecht.
Wat Wouter onderscheidt als advocaat is dat hij een praktische en
oplossingsgerichte aanpak heeft.
Wouter adviseert en procedeert regelmatig over procedures rond
ontslag (op staande voet), medezeggenschap en
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt hij vaak betrokken bij
reorganisaties en overnames.
Werkzaamheden
Wouter adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Reorganisatie
 Medezeggenschap
 Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
 Disfunctioneren en ontslag
 Ontslag op staande voet
 Ziekte en re-integratie
 Grensoverschrijdende arbeid
Wouter levert graag een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling
en zijn betrokkenheid bij zijn cliënten uit zich daarom niet alleen in
zijn advieswerkzaamheden, maar ook in het veelvuldig verzorgen
van cursussen en workshops voor cliënten. Wouter is bovendien
gastdocent arbeidsrecht aan de Hogeschool van Utrecht.

Wouter van der Boon
+31 30 25 95 552
+31 64 74 08 576
woutervanderboon@vbk.nl
Expertise
Arbeid & Pensioen
Sectorteam
Retail
Automotive

Overig
Wouter heeft de specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Grotius Academie in 2014 met goed gevolg
afgelegd. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor
Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA). Verder is
Wouter bestuurslid geweest van de Jonge Balie Midden-Nederland, de vereniging voor jonge advocaten in
het arrondissement Midden-Nederland.
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.

