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Mevrouw mr. Yvette de Roij is met ingang van 17 maart 2020 benoemd tot directeur 
van de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM Rechtsbijstand). In die rol is 
ze ook eindverantwoordelijk voor Bovemij Rechtshulp, de betaalde dienstverlening 
van Bovemij voor haar relaties. Yvette de Roij was al als operationeel directeur werk-
zaam bij SRM. Dat meldt het bestuur van de stichting bij monde van voorzitter Geert 
Vermeer. De plek van vertrekkend commercieel directeur Lian Wittenberg wordt 
niet opgevuld.

Voorzitter Geert Vermeer: ‘Ik ben blij dat we Yvette de Roij als onze nieuwe direc-
teur hebben kunnen benoemen. Yvette is als jurist/advocaat reeds 18 jaar werk-
zaam bij SRM Rechtsbijstand, waarvan het laatste jaar als operationeel directeur. 
Gezien haar brede ervaring en haar juridische kennis gekoppeld aan haar plezieri-
ge en deskundige stijl van leiding geven was het voor ons al bestuur al vlug duidelijk 
dat wij de juiste kandidaat in huis hadden. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat 
zij de juiste persoon op de juiste plaats is.’

Yvette de Roij: ‘In 2001 ben ik voor SRM Rechtsbijstand gaan werken. Vanuit verschil-
lende functies heb ik de diverse kanten van dit mooie bedrijf en zijn medewerkers 
mogen leren kennen. Ook de samenwerking met Bovemij is erg prettig. Het afge-
lopen jaar was ik op operationeel gebied al eindverantwoordelijk. Ik ben dan ook 
oprecht blij dat het bestuur heeft besloten om mij als algemeen directeur aan te 
stellen. Het is voor mij een bekroning op een jarenlange samenwerking.’

SRM Rechtsbijstand verleent als onafhankelijke instituut rechtsbijstand aan zowel 
zakelijke als particuliere relaties van Bovemij en haar volmachten. De advocaten, 
juristen en behandelaars van SRM Rechtsbijstand beschikken over een hoge mate 
van vakbekwaamheid en kennis van de mobiliteitsbranche.
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