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Burgemeester
Aboutaleb en
Bas Janssen
Alice Krekt:

‘Laten we de wereld
een beetje mooier
maken’
Henk Volberda:

‘Een vriendelijke
wake-up call’

LEREN &
INSPIREREN
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Elisa Benhaim

‘Inspiratie geeft
mij energie’

‘Wat ik zo fijn vind aan het
geven van een training aan
Deltalinqs-leden? De leergierigheid van de deelnemers, hun
openheid en hun bereidheid
om hun ervaringen te delen.
Dat inspireert mij, en de praktijkkennis die ik hier opdoe
helpt mij om beter in mijn vak
te worden.’ Dat zegt strafrechtadvocaat Elisa Benhaim,
die zich inmiddels helemaal
thuis voelt in het Rotterdamse
havengebied.

Elisa Benhaim (Nootdorp,
1984) studeerde Strafrecht aan de
Universiteit van Amsterdam. Tussendoor
studeerde zij ook nog aan een universiteit in
de Verenigde Staten, met een scholarship
vanwege haar tenniskwaliteiten. Terug in
Nederland ging ze na haar afstuderen aan de
slag als strafrechtadvocaat bij Sjöcrona Van
Stigt, een kantoor met vestigingen in Den
Haag en Rotterdam. Dat doet zij sinds
begin 2009.
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‘Strafrecht vond ik van jongs af aan interessant’, vertelt Elisa over haar loopbaankeuze.
‘Het leek me in eerste instantie interessant en
spannend om op bezoek te gaan in de
gevangenis en te pleiten in de rechtbank.
Daarnaast trok het contact met de cliënten
me, het rechtsgebied en de afwisseling van het
werk: niet teveel achter een bureau zitten.
Tijdens mijn studie werkte ik al bij een
advocatenkantoor, en heb ik het vak steeds
beter leren kennen. Bij Sjöcrona Van Stigt ben
ik meteen begonnen in het ondernemingsstrafrecht. Dat betekent dat ik zowel
ondernemingen als werknemers bijsta bij
voorvallen als onvergunde emissies, arbeidsongevallen met letsel maar ook bij fraudezaken.
Het ondernemingsstrafrecht past erg goed bij
mij. Je hebt met veel verschillende personen te
maken: van directeuren, veiligheidskundigen
tot operators en wachtchefs.
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beleidsadviseurs

Veiligheid & Duurzaamheid

COMMISSIES

‘Pragmatische
uitleg en
Rotterdamse
mentaliteit’
Maak een plan
Want er komt nogal wat aan de deur bij de
Rotterdamse bedrijven in het havengebied.
DCMR, de Arbeidsinspectie, ILT, de zeehavenpolitie, de overheid kent vele gedaanten en elke
vertegenwoordiger heeft zijn eigen belang en
visie. ‘Elke situatie is specifiek’, zegt Elisa, ‘maar
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Strafbaar feit
Naast de ‘vaste training’ geeft Elisa binnenkort
een masterclass. ‘Momenteel werken we aan
een presentatie over de situatie waarin een
bedrijf zelf een vermoeden heeft van een
strafbaar feit. Dat kan zijn op het gebied van
milieustrafrecht, of de afvalwet EVOA, of stank,
maar ook vermoeden van fraude komt aan
bod. Want ook bij vermoedens moet je goed
nadenken bij wat je doet. Wat zijn de mogelijke
consequenties? Moet je eigenlijk aangifte doen

en wat gebeurt er daarna? En hoe zit het met
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
bijvoorbeeld het management? Interessante
materie, waar veel bedrijven mee worstelen.’
Leren van elkaar
Elisa is naar eigen zeggen erg blij met de
verenigingsfunctie van Deltalinqs. ‘Voor mij
betekent het dat ik hier heel veel praktijkkennis
kan opdoen, waardoor ik beter in mijn vak
word. En het komt ook weleens voor dat een
training een nieuwe cliënt oplevert, dat is dan
mooi meegenomen. Ik vind het vooral heel
inspirerend om te doen. Je merkt dat de
deelnemers de kennis goed oppikken en dan
denk ik: “dat heb ik toch goed verteld’.
De feedback geeft mij ook het gevoel dat ik op
het goede spoor zit: niet alleen juridisch maar
ook zeker een pragmatische uitleg en aanpak
met de Rotterdamse mentaliteit. Je kunt veel
van elkaar leren, ik als alfa van de techneuten
en zij andersom van mijn juridische kennis.
Daar krijg ik energie van.’
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Overheid op de stoep
Al jarenlang is het advocatenkantoor betrokken
bij Deltalinqs, en ook buitengewoon lid van de
vereniging. Om een vakinhoudelijke bijdrage te
leveren verzorgt Elisa sinds een paar jaar de
training ‘Opvang van overheden’ – een
regelrecht succesnummer bij Deltalinqs. Elisa
geeft de cursus met heel veel plezier. ‘Veel
bedrijven willen weten hoe je dat aanpakt,
wanneer de overheid op de stoep staat. Wat
moet je wel doen en wat vooral niet? Ben je
verplicht om overal aan mee te werken? Ga je
meteen al je kaarten op tafel leggen of is het
soms verstandig om bepaalde informatie niet
zomaar af te staan? Allemaal vragen waarop ik
het antwoord geef tijdens de training.’

ik kan best een paar algemene handvatten
geven. Dat kan vanuit juridisch oogpunt, maar
soms speelt ook imago een rol: wat wil je als
bedrijf uitstralen? Kies je voor de formele lijn
of wil je zo transparant mogelijk zijn? Ik vind
dat het bedrijf dat allemaal zelf mag uitmaken,
zolang ze maar een plan hebben. Ik wil hen
vooral ervan bewust maken dat het loont om
zo’n situatie goed voor te bereiden: ter
bescherming van het bedrijf maar ook ter
bescherming van de mensen die er werken. Dat
kan door middel van een duidelijke en
beknopte procedure, zodat iedereen weet wat
hem te doen staat.’
De training dankt een deel van zijn populariteit
aan de praktijkoefening van een verhoor. ‘Het
is vaak even lastig om een vrijwilliger uit het
publiek te vinden’, lacht Elisa, ‘maar als we
eenmaal zitten is het altijd razend interessant.
Veel mensen vinden het levensecht en ook de
casussen zijn steeds relevant voor hen.’
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De zes trainingen uit het DU-basispakket
bestaan uit: Rijnmonds-Leiderschap, Opvang
Overheden, Media- en COPI-training,
StrategischeOmgevingsManagement,
Strategisch Management van operationele
integriteit.

4 Ronde tafels Sociale Innovaties
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