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Persbericht 

 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn benoemd tot Top Employer 
 
Den Haag, 12 februari 2016  
 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn heeft gisteravond uit handen van het CRF Institute het Top 
Employers keurmerk 2016 ontvangen. Dit keurmerk wordt gegeven aan bedrijven/instellingen die 
voldoen aan de hoogste HR standaarden. Pels Rijcken is het enige advocatenkantoor in Nederland 
die deze certificering heeft gekregen. 
 
Het CRF Institute certificeert wereldwijd bedrijven die uitmuntende condities creëren voor hun 
medewerkers. Pels Rijcken heeft het keurmerk gekregen vanwege ‘de uitstekende 
arbeidsomstandigheden en het koesteren en ontwikkelen van talent’. Ook kwam uit het onderzoek 
naar voren dat het kantoor op het gebied van Human Resources leiderschap vertoont en het 
personeelsbeleid voortdurend blijft ontwikkelen en optimaliseren.  
 
Bevestiging personeelsbeleid door keurmerk 
Wouter Noordhoek Hegt, manager People Development bij Pels Rijcken: “Wij zijn trots op de 
certificering als Top Employer. We zien hierin een bevestiging van onze visie op het bewust omgaan 
met het ontwikkelen van talent binnen onze organisatie. Binnen de branche staan we al langer 
bekend om onze goede arbeidsomstandigheden en ons uitgebreide interne opleidingsprogramma 
‘De Verrijcking’, maar dit keurmerk laat zien dat wij ons kunnen meten met de hoogste HR 
standaarden binnen gerespecteerde organisaties. Wij zien deze certificering dan ook als stimulans 
om ons vanuit dit hoge niveau door te blijven ontwikkelen en de absolute top te bereiken op het 
gebied van employability.” 
 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland. Met ruim 300 
enthousiaste advocaten, notarissen en professionals lossen wij actuele vraagstukken op die niet 
alleen juridisch ingewikkeld zijn, maar ook complex vanwege hun maatschappelijke impact. Tot onze 
cliënten behoren de Nederlandse Staat (de landsadvocaat is namelijk één van onze partners), 
toezichthouders, tal van provincies en gemeenten en grote (inter)nationale ondernemingen. Wij 
worden gedreven door de wens om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen en willen een bron van 
inzicht zijn voor cliënten, medewerkers en studenten.  
 
Kijk voor meer informatie op www.pelsrijcken.nl of www.werkenbijpelsrijcken.nl 
 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Corinne in ’t Veld via  

070 - 515 3758 of c.intveld@pelsrijcken.nl 
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