
geen mantelpakjes-
secretaresses bij SWDV 

VOOR HET THEMA “TEGENDRAADS ONDERNEMEN” GEEFT SWDV 
ADVOCATEN GRAAG HET WOORD AAN DE PERSONAL ASSISTANTS. 

Bij dit kantoor werken geen secretaresses in de 
traditionele zin van het woord. Dus jullie lopen 
niet in een mantelpakje op kantoor en zitten met 
het kladblok aan het bureau van jouw advocaat 
zijn of haar instructies af te wachten? 
“Doe me een lol, zeg”, reageert Wendy Goulooze, 
onder hartelijk gelach van de andere personal 
assistants. “Gelukkig niet! Je kunt hier echt jezelf 
zijn en niet alleen qua keuze van kleding.”

Werken met, niet werken voor
“Iedereen is anders en dat is prima,” vult Soraya Oass 
aan. Hoe wordt het werk dan gedaan bij SWDV? “We 
werken als een team, niet alleen als PA’s maar ook 
met de advocaten. Als PA ben je goed op de hoogte 
en betrokken bij de dossiers. Dat maakt het werk 
interessant. Iedere p.a. heeft haar eigen toko (lees: 
is vast aanspreekpunt voor een aantal advocaten), 
maar we weten van elkaar waar we mee bezig zijn, 
zodat jouw werk wordt opgevangen door collega’s 
als je er een keer niet bent.”  

Soraya Oass is senior PA van de sectie bestuursrecht 
bij SWDV. Zij startte in 2005 als secretaresse bij 
Smithuijsen Advocaten en is van daaruit doorgegroeid 
naar haar huidige functie. Soraya is de spil van de 
sectie. Zij weet van ieder dossier wat er speelt, kent het 
antwoord op alle vragen over de procedureregels bij 
de verschillende gerechtelijke instanties en is daarmee 
ook vraagbaak voor de rest van kantoor als het om 
procedures gaat. 

Korte lijnen en lage drempels
Annelies Alblas: “De lijnen zijn kort. Dat werkt heel 
prettig. Niet alleen in de directe samenwerking 
met Wendy, maar ook met de advocaten met wie 
ik samen werk. Ook met Kees Kras, die vanuit 
Purmerend werkt en één dag in de week naar 
Hoofddorp komt, verloopt de samenwerking 
gesmeerd. We weten wat we aan elkaar hebben en 
hoe we het voor de klant het beste kunnen regelen.” 

Annelies Alblas werkt al bijna 22 jaar in de advoca- 
tuur. Zij startte bij Winters & De Vries in de arbeids- 
en strafrechtpraktijk. Daarna maakte zij via onder-
nemingsrecht en bestuursrecht de switch naar de unit 
Insolventie / Ondernemen. Nu regelt zij als senior PA 
naast haar werk voor de curatoren in de faillissemen- 
ten ook alles organisatorisch voor deze units én is de 
vaste p.a. voor twee ondernemingsrechtadvocaten.
 
Wendy vervolgt: “Alles is hier bespreekbaar. De 
drempels zijn laag en we kunnen altijd bij iedereen 
binnenstappen, ook bij het bestuur. Sinds augustus 
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Past “Tegendraads ondernemen” bij SWDV? 
“Ik merk wel dat het beeld dat mensen van buitenaf 
hebben over de advocatuur in ieder geval niet past 
bij hoe we het bij SWDV doen, daarin zijn we in ieder 
geval al tegendraads”, zegt Wendy. Annelies: “Anna 
en Chris zijn direct en eerlijk in hun communicatie 
ook over hoe het gaat met kantoor. We zitten niet 
alleen letterlijk in een glazen huis, maar doen ons 
niet anders voor dan we zijn en dat hoeft ook niet, 
want we doen het goed.” 
Wendy: “Het zit ‘m ook in flexibiliteit, gekoppeld 
met eigen verantwoordelijkheid. Omdat het bestuur 
flexibiliteit biedt in bijvoorbeeld werktijden en graag 
ziet dat je je eigen verantwoordelijkheid pakt, ga je  
daar ook zorgvuldig mee om en geef je die flexibi-
liteit ook terug. Niemand hier vindt het erg om even 
wat af te maken na werktijd of om een keer eerder 
te beginnen als dat nodig is. We hebben laatst nog 
met vier PA’s op eigen initiatief op zaterdagochtend 
een enorm dossier in een spoedzaak opgepakt. 
Dat zijn uitzonderingen hoor, maar als het nodig is, 
gaan we ervoor. We hebben keihard samen gewerkt, 
maar daarna weer met een voldaan gevoel van het 
weekend genoten.” 
Het valt op dat jullie het hebben over “wij” als jullie 
het hebben over SWDV. “Ik denk daar eigenlijk niet 
eens bij na”, zegt Annelies. “Dat klinkt wat klef, maar 
zo is het absoluut niet. Natuurlijk lopen we wel eens 
te mopperen of enorm gestrest door kantoor, maar 
dat hoort erbij. We fiksen het altijd wel en dat is 
inderdaad een “wij”, lacht ze. 

“Ik denk dat Chris en Anna dat wij-gevoel ook 
belangrijk vinden” zegt Mila. Er worden regelmatig 
borrels en uitjes georganiseerd door kantoor. Judith 
en ik gaan bijvoorbeeld volgend jaar mee met het 
wintersport-uitje van kantoor.” “We hadden eerst 
wat twijfels, maar zijn door alle vaste wintersport-
gangers overgehaald om toch mee te gaan, erg  
leuk!”, zegt Judith om vervolgens aan de anderen te 
vragen: “Het kantoorpand getuigt ook van tegen-
draads ondernemen toch? Van aardappelschuur 
naar modern eigen kantoorpand?” De andere PA’s 
beamen dat volmondig. “Iedereen die voor het  
eerst het pand betreedt, staat echt even met de 
mond open. Je ziet het silhouet van de schuur mooi 
terug, maar het is een modern pand dat precies aan 
al onze wensen voldoet,” vult Mila aan. 
 
“Ik denk dat het tegendraads ondernemen ook zit 
in het zien van kansen, die pakken en daar risico in 
durven te nemen” zegt Soraya tot slot. “Bijvoorbeeld 
in de mogelijkheden zien tot groei. Of het nou gaat 
om persoonlijke groei, groei van de praktijk of kan- 
toor. Als je zelf iets wilt, word je door kantoor ge-
steund om dat te bereiken. Zelfs als dat betekent dat 
iemand op gegeven moment dan uitvliegt om iets 
nieuws te gaan doen, wordt dat gezien als groei en 
van harte door kantoor gegund. Dat vind ik wel 
mooi en ook iets tegendraads hebben.”
 

“Het kantoorpand getuigt ook van  
tegendraads ondernemen.  
Van aardappelschuur naar modern kantoorpand”
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2020 werken we in het nieuwe pand. Het bestaat 
grotendeels uit glas, zowel intern als extern. Je ziet 
elkaar zitten en kan zo goed inschatten wie het druk 
heeft, bij wie je binnen kunt lopen, wie er wel wat 
hulp kan gebruiken, enz. We lunchen ook met het 
hele kantoor tegelijk aan lange tafels. Zo spreek je  
ook de advocaten met wie je niet samenwerkt. 
Praten over dossiers doen we eigenlijk niet bij de  
lunch, hoewel een mooie overwinning in een proce-
dure natuurlijk wel wordt genoemd.” 

Wendy Goulooze is 15 jaar geleden zonder enige 
secretaresseopleiding in drie maanden ingewerkt bij 
Winters & De Vries om Annelies te vervangen tijdens 
haar zwangerschapsverlof. Volgens haar eigen zeggen 
heeft zij alles geleerd van Dick (Winters) en Dick (de 
Vries). Zij is nu senior PA en ondersteunt samen met 
Annelies Alblas de 3 curatoren bij alle faillissementen. 
 
Mijn mening doet er toe
Mila Lemmens springt daar op in. “Ik heb niet het 
idee dat ik hier niets mag zeggen, omdat ik de 
jongste ben. Ik vind het fijn dat mijn mening hier er 
echt toe doet.”  

Mila Lemmens is in 2021 in het laatste jaar van haar 
studie HBO rechten gestart als junior PA bij SWDV 
voor 3 dagen per week. Inmiddels is haar studie 
afgerond en werkt zij fulltime als vaste PA voor een 
viertal advocaten in de unit Arbeid/Ondernemen.  

“Aan het begin van mijn studie had ik nooit gedacht 
dat ik op een advocatenkantoor zou gaan werken! 
Vanuit mijn opleiding had ik echt het traditionele 
beeld van de advocatuur: stijf, saai en hiërarchisch. 
Hier is het echt anders. De sfeer is veel losser, alle  

advocaten zijn even vriendelijk en er is aandacht  
voor elkaar. De maandag start voor alle ondersteu-
ning bij de receptiebalie. Daar praten we een kwar- 
tiertje bij over het weekend en wat ons komende 
week te wachten staat. Iedereen kan daar even haar 
verhaal kwijt”. “Die persoonlijke betrokkenheid van 
collega’s, ook bij privéomstandigheden is fijn”, zegt 
Soraya. “Je neemt privé niet mee naar je werk, maar 
we vieren het samen als er wat te vieren valt en 
delen het ook als het niet goed gaat. Als je collega’s 
weten wat er aan de hand is dat je niet lekker in je 
vel zit, is dat vaak al voldoende om de scherpe kant-
jes eraf te halen. We zorgen hier goed voor elkaar.” 

Soms moet je de advocaten achter de  
vodden zitten
Judith Sallehart beaamt dat. “Ik kom van een 
advocatenkantoor waar er een boven (advocaten) 
en beneden (ondersteuning) was. Ook bij het oude 
Smithuijsen waar ik ook al samen heb gewerkt met  
Soraya, was er meer sprake van hiërarchisch werken. 
Hier is dat duidelijk anders. Als PA zorg je ervoor dat 
jouw advocaten hun handen vrij hebben om het in-
houdelijke werk voor de klant te doen. Dat betekent 
in het dagelijks leven dat ik het voortouw neem in  
de planning en ervoor zorg dat alles op tijd de deur  
uitgaat. Daar hoort bij dat je jouw advocaten soms  
echt achter de vodden moet zitten. Niet alle advoca-
ten zijn even goed in plannen,” lacht ze.  

Judith Sallehart werkt sinds begin 2022 bij SWDV 
Advocaten, maar heeft haar sporen als PA. in de advo-
catuur ook al ruimschoots verdiend. Judith is in 2000 
gestart als secretaresse bij Smithuijsen Advocaten en 
werkte ook daar al samen met enkele collega’s van 
SWDV. Judith regelt alles voor de vastgoed-sectie.

“We regelen met de PA’s zelf de  
bezetting op kantoor, de verdeling 
van het werk en de extra projecten”
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