
 

                                                                                                           
 

Florent benoemt Joris Oster tot partner arbeidsrecht  

 

 
Joris Oster treedt per 1 november 2022 als partner toe tot Florent.  
 
Joris Oster maakt de overstap van Simmons & Simmons naar Florent. Joris is een all-round 
arbeidsrechtspecialist met ruim 20 jaar ervaring. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig 
met het procederen en adviseren over zeer uiteenlopende arbeisdrechtelijke kwesties, 
zoals individuele en collectieve ontslagzaken, reorganisaties, medezeggenschap, CAO’s, 
beloningsvraagstukken en governance kwesties.  
 
Joris over zijn overstap van Simmons & Simmons naar Florent: “De energie en stijl van Florent 
spraken mij meteen aan. Ik geloof enorm in het DNA van dit kantoor, een echte boutique 
die tegelijkertijd in staat is haar cliënten in de volle breedte op het hoogste niveau te 
adviseren, maar dan wel in een omgeving waarin er voldoende oog is voor het individu. Ik 
verheug me daarom zeer om deel uit te gaan maken van Florent.” 
 
Managing partner Chris Jager zegt: “De komst van Joris betekent voor Florent een lang 
gewenste aanvulling. Zijn sector-overschrijdende, brede ervaring als arbeidsrechtadvocaat 
zal bij onze bestaande praktijken goed tot zijn recht komen. Wij kijken er naar uit om samen 
met Joris onze positie in de markt te verstevigen.”  
 
Over Joris Oster 
 
Joris werkte ruim acht jaar bij Allen & Overy, waarna hij de overstap maakte naar Simmons 
& Simmons. De afgelopen 12 jaar was hij daar verantwoordelijk voor de arbeidsrechtsectie. 
Hij wordt aanbevolen door onder andere Chambers en Legal500. Cliënten zeggen over 
Joris onder meer “always available to help with well-balanced and considerate advice.”  
 
Over Florent 
 
Florent is een corporate boutique gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam, met een 
excellente reputatie op de gebieden M&A, Insolventierecht, corporate litigation, real 
estate en (nu ook) arbeidsrecht. Zie www.florent.nl voor nadere informatie.  
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