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Nysingh advocaten en notarissen
Nysingh advocaten en notarissen (hierna
Nysingh) is een full service advocaten- en
notariskantoor met meer dan honderd fee-
earners. De juridische professionals zijn
verdeeld over de vestigingen in Arnhem,
Utrecht en Zwolle en werken nauw en
geïntegreerd met elkaar samen. Zij voelen
zich thuis bij organisaties die Nederland
vormen: ondernemingen, overheid, zorg- en
onderwijsinstellingen en organisaties in de
verzekeringsmarkt. Het kantoor is betrokken
bij de cliënt en kent de weg in diens sectoren.
Door het TAGLaw-netwerk is Nysingh ook
buiten Nederland vertegenwoordigd,
waardoor ook de werkzaamheden de
landsgrenzen overschrijden. Nysingh is
innovatief en toekomstgericht. Met een
heldere visie maakt het kantoor zichzelf
future-proof, om zo de cliënten in de volle
breedte te kunnen bedienen. Door de brede
ervaring van de juridische professionals en
het indrukwekkende track record van het
kantoor zorgt Nysingh ervoor dat de cliënten
altijd, op tijd, de juiste afslag nemen. Nysingh
levert maatwerk en is in staat de cliënt te
voorzien van duidelijke, heldere en praktische
adviezen. Werken bij Nysingh betekent werken
aan toonaangevende zaken bij een
kwalitatief hoogstaand kantoor.
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De cultuur van Nysingh kenmerkt zich door de
ambitie – van zowel het kantoor als de
medewerkers – om zichzelf continu te
verbeteren. De sfeer is no-nonsense, nuchter
en collegiaal. De professionals van Nysingh
zijn ambitieus, ondernemend en juridisch
inhoudelijk sterk. Zij werken veel samen met
collega’s van andere rechtsgebieden en
vestigingen.

De functie
Als Risk & Compliance Manager krijg je de
vrijheid en verantwoordelijkheid om de functie
deels zelf vorm te geven. Je beweegt makkelijk
mee met de organisatie en bent goed in staat
te verbinden. Zo creëer je bewustwording van
het nut- en de noodzaak rondom Risk &
Compliance. Je ontwikkelt en beheerst



procedures en enthousiasmeert collega's om
deze na te leven. Je werkt toe naar een up-to-
speed Compliance-framework en heldere,
uitvoerbare procedures. Op het gebied van
Risk houd je toezicht op bedrijfsrisico's en ben
je verantwoordelijk voor het
risicomanagement. In nauwe samenwerking
met de Controller draag je daarbij zorg voor
een modern Risk-framework. Je rapporteert
rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en
staat direct in contact met externe
organisaties zoals de Nederlandse Orde van
Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB).

Door je ervaring in het vakgebied ben je in
staat om prioriteiten aan te brengen en deze
duidelijk te vertalen naar reële
verwachtingen. Omdat de combinatie functie
recent is gecreëerd betekent dit ook dat in de
komende jaren veel zaken nog moeten
worden ingebed. Je krijgt de ruimte &
middelen om daar waar nodig externe
expertise in te roepen.

De belangrijkste werkzaamheden van de Risk
& Compliance Manager zijn:
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• Het ontwikkelen en uitvoeren van het
algemene beleid en procedures met
betrekking tot Risk & Compliance;

• Het zorgdragen voor naleving van wet- en
regelgeving en professionele
gedragscodes zoals de Wwft, DAC6, AVG
en de beroepsregels van advocaten en
notarissen;

• Het ontwikkelen, analyseren en monitoren
van het risk management beleid van de
organisatie en adviseren op het gebied
van noodzakelijke aanpassingen op basis
van risico assessments;

• Het ontwikkelen, implementeren en
updaten van het compliance beleid en
procedures en daarbij adviseren aan de
Raad van Bestuur en overige stakeholders
over de uitleg en uitvoering daarvan en
optreden als Compliance Officer Wwft;

• Het coördineren van het contact met
externe toezichthouders;

• Het identificeren, monitoren en
rapporteren over compliance-, privacy en
risk ontwikkelingen en deze vertalen naar
(aanpassingen in) beleid en procedures;

• Het zorgdragen voor een passende Risk &
Compliance cultuur; het vergroten van
kennis en draagvlak binnen de organisatie
door onder andere het verzorgen van
trainingsprogramma’s.



Contact:

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld.

Voor meer informatie over de functie en Nysingh advocaten en notarissen kun je contact opnemen
met Arjen Breedveld of Naomi Linder. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan
info@drbgroep.nl.
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Wat verwacht Nysingh?

Je bent een jurist met ruime relevante
ervaring op het gebied van compliance,
privacy en/of risk, opgedaan in de
advocatuur of een professional services
omgeving. Je bent proactief ingesteld, secuur
en je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.

Als strategisch sparringpartner ben je goed in
staat om prioriteiten te stellen en relevante
wetgeving en richtlijnen te vertalen richting de
Raad van Bestuur en organisatie. Je bent een
‘trusted advisor’ met gevoel voor mensen en
verhoudingen.


