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Ruth van Andel  

Ruth van Andel studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt 
sinds 1987 als advocaat waarvan het grootste deel als partner en hoofd van de sectie 
Arbeidsrecht & Pensioen bij Clifford Chance. Zij heeft deze sectie in 1994 opgezet. Ruth 
heeft diepgaande ervaring in complexe onderhandelingen over pensioenen bij fusies en 
overnames. Zij adviseerde veel (internationale) bedrijven bij fusies en ontvlechtingen over 
arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook begeleidde zij vertrouwelijke onderzoeken 
en rapporteerde deze zeer gevoelige kwesties aan Raden van Bestuur. Ruth heeft ervaring 
als Commissaris en Toezichthouder. Zij is nu toezichthouder o.a. bij Stichting 
Jeugdsportfonds Nederland en de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem. Sinds 2013 
richt Ruth zich op mediation naast haar praktijk als advocaat arbeidsrecht en 
pensioenrecht. Ruth van Andel is een van de oprichters van Stone Partners.  

Relevante ervaring 

• Mediation van commercieel en arbeidsrecht conflicten. 

• Mediation van samenwerkingsconflict Raad van Bestuur en afdelingshoofd. 

• Diverse toezichthoudende functies in profit en not for profit organisaties. 

• Inhouse legal counsel. 

• Interim Legal Counsel en MT lid verantwoordelijk voor opzetten juridische afdeling 
en juridische begeleiding implementatie overname. 

• Vertrouwelijke (disciplinaire) onderzoeken in opdracht van de raden van bestuur/
commissarissen bij financiële instellingen en andere ondernemingen  in verband 
met mogelijke overtredingen van EU en US sanctie regels. 

• Begeleiding van onderhandelingen in M&A trajecten op het gebied van arbeidsrecht 
en pensioenrecht. 

   



• Advocaat in zeer uiteenlopende arbeidsrechtelijke dossiers voor werkgevers of 
werknemers. 

         

Huidige  functies 

Van Andel Advocaat Advocaat Arbeidsrecht en pensioenrecht 
( 2013-nu) 

NRGValue Retail Nederland B.V. Interim Legal Counsel en MT lid 
verantwoordelijk voor opzetten juridische 
afdeling en juridische begeleiding 
implementatie overname van 100 Esso 
tankstations  ( augustus 2015- nu) 

Stichting Berendina Lid Bestuur,  NGO actief in Sri Lanka in Micro 
Finance en social care (2013- nu) 

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem Lid Raad van Toezicht (2012 – nu)  

Stichting Jeugdsportfonds Nederland  Lid Bestuur (2011 – nu)  Not for profit 
organisatie die de sportparticipatie bevordert 
van kinderen uit minima gezinnen  

Verleden 

Royal Imtech N.V. Lid Raad van commissarissen, COR 
vertrouwenscommissaris en voorzitter HR en 
Remuneratiecommissie( Q4 2011 – 2015) 

Clifford Chance Amsterdam   Partner (1990 – 2013) 

Amsterdamse Orde van Advocaten Lid Raad van Toezicht (2000-2003) 
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