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PROFIEL 

 
Pragmatische jurist met uitstekende communicatieve vaardigheden en meer dan twintig jaar ervaring in bedrijfsleven en 
advocatuur, gespecialiseerd in commerciële transactie. 
 
 

WERKERVARING 

 

Senior legal counsel, a.i. (ZZP) – mei 2017 - nu 

Opdrachten: 

 
Metro Cash & Carry B.V. Nederland (“Makro”) – maart 2019  t/m april 2019 
Positie  Extra senior legal counsel 
Werkveld  Cash & carry groothandel 
Taken  begeleiden, structureren, opstellen en onderhandelen van overeenkomsten op het gebied van 

strategische partnerships, inkoop, dienstverlening en cooperatie, voor profit centers en back office / 
helpen herzien, structureren en opstellen van nieuwe inkooptemplates / day-to-day issue management.  

 
Metro Cash & Carry B.V. Nederland (“Makro”) – september 2018  t/m februari 2019 
Positie  Vervanging head of legal 
Werkveld  Cash & carry groothandel 
Taken  leiding geven aan en invullen van afdeling van drie juristen en één assistente / begeleiden, 

structureren, opstellen en onderhandelen van overeenkomsten op het gebied van strategische 
partnerships, inkoop, dienstverlening en cooperatie, voor profit centers en back office / helpen herzien, 
structureren en opstellen van nieuwe inkooptemplates / day-to-day issue management / advies en 
ondersteuning voor management.  

 
Emergya Wind Technologies B.V. – februari 2018 t/m juni 2018 
Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  Windenergie 
Taken  opstellen, begeleiden en onderhandelen overeenkomsten met betrekking tot binnen- en buitenlandse 

verkoop en financiering van 250 kW – 1 mW windturbines / advisering over en structurering van 
buitenlandse business development activiteiten / Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
Verordening 2016/679) compliance 

 
Stichting Sanquin Bloedvoorziening - september 2017 tm januari 2018 
Positie  Extra senior legal counsel 
Werkveld  Health sciences 
Taken  opstellen reeks contract templates voor verkoop en distributie van bloedprodukten en gerelateerde 

dienstverlening / herzien intercompany agreements / ondersteuning afdeling Inkoop en Faciltair Bedrijf 
/ algemeen advies en ondersteuning 

 

Baker Tilly Berk B.V. —  april 2017 tm augustus 2017 
Positie  Extra senior legal counsel 
Werkveld  Accountancy 
Taken  opstellen, begeleiden, onderhandelen van diverse IT contracten, met specifieke focus op SaaS /  

advies en compliance check in licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
Verordening 2016/679) / algemeen advies en ondersteuning 

 

Talpa Media B.V. — juni 2013 tm maart 2017 (in dienstverband) 

VP Legal & Business Affairs 

 Advisering in, structureren en onderhandelen van:  
o internationale licenties van Talpa’s uitgebreide catalogus televisieformats (inclusief “The Voice”) en 

readymade library in belangrijke markten zoals US, UK, China, Australie en Azië; 
o samenwerkingen in belangrijke markten gericht op ontwikkeling, productie en exploitatie van Talpa’s 

http://www.probleemopgelost.nl/


catalogus televisieformats en readymade library, en 
o voortdurend ontwikkelende core business, met specifieke focus op OTT VOD en mobiele app extensies. 

 Adviseren management op strategische beslissingen en day-to-day business 

 Opleiden paralegals tot junior bedrijfsjuristen 
 
 

Legal counsel a.i. (ZZP) - februari 2006 j (advocaat t/m 2009)  

Opdrachten: 

 
Talpa Media B.V. —  juli 2012 tm januari 2013 
Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  Bedenken, produceren en (digitaal) exploiteren van televisieprogramma’s 
Taken  Juridisch advies in het kader van bedenken en productie televisieprogramma’s; opstellen, begeleiden, 

onderhandelen en bewaken van lokale contracten voor ontwikkeling, productie en multimediale 
exploitatie van televisieprogramma’s/ algemeen advies en ondersteuning 

 
Talpa Media B.V. — mei 2012 tm juni 2012 
Positie  Vervanging manager business affairs 
Werkveld  Exploitatie van televisieformats 
Taken  Opstellen, begeleiden, onderhandelen en bewaken van lokale en internationale contracten voor 

ontwikkeling, productie en multimediale exploitatie van televisieformats  / algemeen advies en 
ondersteuning 

 
We International B.V. / O’Neill Europe B.V. — december 2011 tm maart 2012 
Positie  Vervanging head of legal 
Werkveld  Mode, retail en wholesale 
Taken  General counsel/ adviseren management over aanpak en structurering van breed scala aan 

transacties / advisering over nieuwe business cases en modellen / review, opstellen en onderhandelen 
van o.a. distributie-, verkoop-, agentuur en franchiseovereenkomsten / herzien corporate 
bevoegdhedenstructuur / begeleiden procedures, selecteren en aansturen externe counsel / 
implementatie IP awareness bij design afdeling / opstellen en implementeren algemene voorwaarden 
voor WE Int and O’Neill Europe, voor zowel online als offline business  

 
Ordina Nederland B.V. — april 2011 tm december 2011 
Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  ICT applicatie ontwikkeling, business process consultancy, outsourcing 
Taken  Lokale contracten voor ontwikkeling, implementatie en beheer ICT oplossingen, detachering, IT- en 

application outsourcing / Europese aanbestedingen 
 
2Waytraffic Mobile Europe B.V. (als deel van Sony Pictures) — april 2011 tm mei 2011 
Positie  Extra legal counsel 
Werkveld  Exploitatie light entertainment op online en mobiele platforms 
Taken  Lokale en internationale contracten op het gebied van affiliate marketing / algemene advisering en 

ondersteuning 
 
2Waytraffic International B.V. (als deel van Sony Pictures) — oktober 2009 tm september 2010 
Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  Acquisitie en exploitatie van televisieformats 
Taken  Lokale en internationale contracten voor ontwikkeling, acquisitie, productie en licentie van 

televisieformats / algemene advisering en ondersteuning 
 
adidas International B.V. — februari 2009 tm september 2009 
Positie  Vervanging legal counsel 
Werkveld  Transport en logistiek / herstructurering activiteiten concern 
Taken  Lokale en internationale contracten voor transport en logistiek / juridische herstructurering 

bedrijfsactiviteiten van adidas Japan (deels in Tokyo) / wereldwijde herstructurering van clearance 
sales / implementeren contractuele infrastructuur van uitrol nieuwe Europese webwinkels van adidas 
en Reebok / algemene advisering en ondersteuning 

 
adidas International B.V. — april 2008 tm december 2008 
Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  Exploitatie merk adidas / herstructurering activiteiten concern 
Taken  Lokale en internationale contracten voor samenwerking en licentie / juridische herstructurering 

bedrijfsactiviteiten van Europese vestigingen / juridische integratie van Reebok in adidas / 
implementeren contractuele infrastructuur van ontwikkeling en start Europese webwinkels van adidas 
en Reebok / algemene advisering en ondersteuning 

 
RWE Energy Nederland B.V. — februari 2008 tm maart 2008 
Positie  Extra bedrijfsjurist 



Werkveld  Grootverbruik verkoop en levering van energie 
Taken  Lokale contracten voor verkoop grootverbruik / begeleiding aanbestedingstrajecten / herziening 

modelcontracten / algemene advisering en ondersteuning 
 
2Waytraffic International B.V. — september 2007 tm december 2007 

Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  Acquisitie en exploitatie van televisieformats 
Taken  Opstellen, begeleiden, onderhandelen en bewaken van lokale en internationale contracten voor 

ontwikkeling, acquisitie, productie en licentie van televisieformats / algemene advisering en 
ondersteuning 

 
RWE Energy Nederland B.V. — maart 2007 tm september 2007 
Positie  Extra bedrijfsjurist 
Werkveld  Grootverbruik verkoop en levering van energie 
Taken  Lokale contracten voor verkoop grootverbruik / begeleiding aanbestedingstrajecten / herziening 

modelcontracten / algemene advisering en ondersteuning 
 
MF Studio’s B.V. — november 2006 tm februari 2007 
Positie  Business / legal affairs manager 
Werkveld  Ontwerp en vormgeving studio / ontwikkeling televisieformats en muziekprojecten 
Taken  Lokale contracten voor opdrachten, licenties en samenwerkingen / algemene advisering en 

ondersteuning 
 
Accenture B.V. — juli 2006 tm september 2006 
Positie  Extra bedrijfsjurist 
Werkveld  IT- en business process ontwikkeling en consultancy  
Taken  Lokale contracten voor dienstverlening in ontwikkeling en consultancy / algemene advisering en 

ondersteuning 
 
SBS Broadcasting B.V. — februari 2006 tm juni 2006 
Positie  Vervanging senior legal counsel 
Werkveld  Televisie programma’s en uitzending / multimediale samenwerkingen / opzetten radiozender Caz  
Taken  Lokale en internationale contracten voor ontwikkeling, samenwerking, aankoop, productie, sponsoring 

en licentie televisieprogramma’s / algemene advisering en ondersteuning van werkmaatschappijen / 
begeleiding van rechtszaken  

 

 
Bousie advocaten te Amsterdam — december 2003 - januari 2006  

Advocaat  

Auteursrecht / merkenrecht / IT / algemeen verbintenissenrecht advies-, transactie- en procespraktijk voornamelijk 
gericht op media- en entertainmentindustrie. Mijn praktijk omvatte televisie, muziek, film, games en muziek, nieuwe 
media en technologie. Bousie advocaten is het grootste in media- en entertainment gespecialiseerde advocatenkantoor 
in Nederland. 
 
 

Van Doorne te Amsterdam — december 2001 - december 2003  

Advocaat 
IT / auteursrecht / algemeen verbintenissenrecht advies- en transactiepraktijk op de praktijkgroep Information 
Technology. Mijn praktijk omvatte omvangrijke hardware- en softwareprojecten en projecten op het gebied van internet 
en nieuwe media, zowel vanuit perspectief van leverancier /ontwikkelaar als van afnemer. 
 
 

Meyer Consultancy te Amsterdam — februari 2000 - december 2001 

Freelance legal counsel  
Praktijk omvatte kleine en middelgrote cliënten in de media- en entertainmentindustrie. Tot mijn opdrachten behoorden 
onder meer de begeleiding en afwikkeling van ongeveer veertig procedures in het kader van liquidatie van een Franse 
en Duitse platenmaatschappij, een interimpositie bij een platenmaatschappij en een interimpositie bij een multimedia 
productie studio.  
 
 

Arcade Music Group B.V. te Nieuwegein — februari 1997 - februari 2000  

Bedrijfsjurist 
Ondersteuning van dagelijkse bedrijfsvoering van een film- en platenmaatschappij. Takenpakket omvatte licentie, 
verkoop en distributie contracten, en daarnaast ook branche-specifieke platen- en labelcontracten. 
 
 

OPLEIDING 

Erasmus Universiteit Rotterdam, 1996  
Recht, specialisatie auteursrecht en algemeen verbintenissenrecht. 



 
 

REFERENTIES 

 
Sebastiaan van Barneveld 

SVP Licensing, Talpa Media B.V. 
T: 06 52411834   
 
Hans Bousie 

Advocaat (partner), Bureau Brandeis 
T:  020 7606505 
 
Elisabeth Thole 

Advocaat (partner), Van Doorne 
T: 020 6789293 
 


