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V O O R W O O R D 

Geachte lezer,

Wie de voorgaande edities van het enige echte Mees-
terweek magazine doorbladert, ziet dat de ontwikkeling 
en de groei van de Meesterweek niet heeft stilgestaan. 
Zo biedt de Meesterweek in vergelijking met drie jaar 
geleden zeven nieuwe themadagen aan, zijn de thema-
dagen meer gericht op specifieke rechtsgebieden en 
kan de student dit jaar voor het eerst een dag geheel 
naar eigen keuze en planning invullen. Óók tijdens de 
voorbereidingen van deze editie blijkt dat innovatie 
niet uit kan blijven, aangezien wij dit jaar al het tradi-
tionele hebben moeten heroverwegen. Lockdown na 
lockdown en uiteindelijk zelfs een avondklok resul-
teerden erin dat fysieke kantoorbezoeken gecanceld 
werden, recruitmentevents moesten worden uitgesteld 
en borrels plaatsvonden achter een computerscherm. 

3

Grote kans dat je dit als ongewild en anders dan gehoopt kwalificeert, maar toch ben ik van me-
ning dat deze omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat we creatiever dan ooit zijn geweest. 
Daarom weet ik ook zeker dat ik namens de hele 31e Meesterweek mag zeggen: trotser hadden 
we niet kunnen zijn!

Dit bijzondere jaar vraagt om een bijzonder thema, daarom zal dit jaar het thema ‘WHAT’S 
NEXT!’ centraal staan. Met dit statement leggen we de focus op de ontwikkeling van studenten 
tijdens en na de studie. We focussen dit jaar extra op het belichten van de brede carrièreper-
spectieven die schuilgaan achter een juridische studie. Zo bieden wij meer rechtsgebieden aan 
en zoeken we verder dan enkel de advocatuur. Dat keuzes niet snel genoeg kunnen worden 
gemaakt, blijkt ook uit het feit dat wij dit jaar voor het eerst een keuzemogelijkheid aanbieden 
tijdens de Propedeusedag. Ben jij into het pleiten en de advocatuur? Kies dan voor track I: Law. 
Ben jij meer gericht op de cijfers en de consultancykant? Dan krijg je als eerstejaarsstudent dit 
jaar de kans om te kiezen voor track II: Tax. 
Niet alleen de eerstejaarsstudenten hebben dit jaar veel keuze, ook studenten in een latere 
studiefase hebben dit jaar meer keuze dan ooit. Naast de gespecificeerde dubbele tracks, bie-
den wij dit jaar ook de mogelijkheid om een dag (de Pleit- en Mediationdag) geheel naar eigen 
keuze in te richten. Het is letterlijk: you decide what’s next! 
Met het oog op het vergroten van de Meesterweek als merk, hebben wij dit jaar, naast de mas-
terclasses, ook gekozen voor een grotere internationale invalshoek. Zo introduceren wij dit jaar 
de International Day. Naast het feit dat deze themadag ook toegankelijk is voor niet-Nederlands 
sprekende studenten, verbreden wij op deze manier ook onze horizon, omdat voor het eerst in 
de geschiedenis een niet in Nederland gevestigd kantoor zal deelnemen. Op deze manier willen 
wij studenten graag op het hart drukken dat niets te gek is: volg je dromen en doe alles met 
passie! 



Dit zijn echter niet de enige beweegredenen achter ons thema geweest. Het thema staat dit 
jaar ook voor doorzettingsvermogen, de zoektocht naar perspectief en kansen en sluit daarom 
perfect aan op de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor studenten. Afgelopen jaar is voor 
veel mensen een zwaar jaar geweest, met voorlopig (nog) geen rooskleurig uitzicht. De aanko-
mende periode zal voor iedereen in het teken staan van herstel. Het zijn onzekere tijden en wij 
willen studenten graag een hart onder de riem steken door middel van dit statement. What’s 
next? Reken maar, nog heel veel! Wij nemen studenten aan de hand om dit te ontdekken. Samen 
kijken we in kansen en bouwen we aan een toekomst. Kom maar op! 
Ook tijdens de organisatie van de Meesterweek hebben wij de nadelige gevolgen van de 
coronacrisis ervaren. Wij hebben daardoor bepaalde keuzes moeten maken, zoals een digitale 
opening - te volgen via een livestream - en het verplaatsen van de Recruitmentdag. Maar maakt 
dit onze Meesterweek nu echt minder leuk? Nee, want één ding kan je wel verzekeren: voor elke 
deur die dichtgaat, gaan er twee nieuwe open! Dit maakt ons uniek, maar toch ook zo overeen-
komstig met de voorgaande edities. We blijven de brug slaan tussen theorie en praktijk en we 
bieden studenten en kantoren de mogelijkheid om elkaar te leren kennen. 
 
Thom stimuleert ons al een tijdje om op een gekscherende manier waardering voor elkaar uit 
te spreken, waarop wij altijd lachend reageren dat we dat onzin vinden. Maar na dit turbulente 
halfjaar kan ik hem geen ongelijk meer geven. Dus bij dezen: Gabi bedankt voor je standvastig-
heid en je creativiteit, Philien bedankt voor je doorzettingsvermogen en het delen van je over-
tuigingen, Car bedankt voor frisse ideeën en je eerlijkheid, Ireen bedankt voor de stabiele basis 
en je support, Sen bedankt voor je rust en je controle en last but not least: lieve Thom bedankt 
voor je vriendelijkheid en je vertrouwen!

So what’s next? De opening op vrijdag 12 februari 2021, zien we jou daar? Namens de hele 
Meesterweek: geniet van deze editie, het is er een voor in de boeken!

Met hartelijke groet,

Sietske Prosman 
Voorzitter 31e Meesterweek  
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Themadagen Eerstejaars-
studenten 

Tweedejaars-
studenten 

Derdejaars-
studenten 

Masterstuden-
ten 

Openingscongres               X              X              X             X

Vastgoeddag              X              X             X

Propedeusedag              X              

Pleit- en mediation              X              X              X

Strafrechtdag              X              X              X

IE-rechtdag              X              X              X

Techdag              X              X              X

Late Night Sport X              X              X              X

De Proeverij X              X                           

International Day              X               X              X 

Handelsrechtdag                X                           X              X

Staats- en bestuurs                            X               X              X

Ondernemingsrecht               X                 X                X

Financiële dag X X X

Recruitmentdag X X

Eindfeest X X X X

De Meesterweek biedt dagen in verschillende vormen aan. Zo hebben wij naast het Openingscon-
gres, de Recruitmentdag, De Proeverij, Late Night Sport en de elf verschillende themadagen ook 
een eindfeest. Op de volgende bladzijdes kun je per themadag het programma zien en kun je – om 
een beter beeld te krijgen van het desbetreffende rechtsgebied – de ervaring die studenten met 
dat rechtsgebied hebben lezen. Dit zijn studenten die eerder aan de Meesterweek hebben deel-
genomen of bezig zijn met een master in het desbetreffende rechtsgebied. In het onderstaande 
schema kun je gemakkelijk zien voor welke dagen jij je kunt aanmelden. Juridische studenten uit 
heel Nederland kunnen zich inschrijven voor de themadagen. 

OV E R Z I C H T  T H E M A D AG E N  
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Doelgroep: Iedereen 
Locatie: Livestream via Youtube
Deelname: Gratis 
Programma: Bekijk voor meer informatie over het programma 
onze website

Dit jaar is het openingscongres in een ander jasje gehesen. Zo organiseren 
wij namelijk The Ploum Talkshow. In plaats van op een fysiek congres, zullen onze 
sprekers jullie vanuit een studio in Amsterdam te woord staan. Via een livestream op 
youtube zal ons openingscongres voor iedereen te volgen zijn! Er kunnen zelfs vragen worden 
gesteld en er is de mogelijkheid om ‘in-te-zoomen’, zodat je als publiek kan schitteren naast onze 
geweldige sprekers!

Nu genoeg over de technische aspecten, want het belangrijkste zijn natuurlijk de aanwezige 
sprekers! Met trots presenteren wij: prof. dr. Diederik Gommers, mr. Marry de Gaay Fortman en 
Lauren Verster (als dagvoorzitter). 

Diederik Gommers is voor velen inmiddels erg bekend. Zo is hij een Nederlandse professor en arts 
met intensieve zorg als medisch specialisme. Hij is werkzaam als intensivist bij het academisch 
ziekenhuis 
Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Ook 
is dhr. Gommers momenteel het gezicht om studenten, scholieren en jongeren te woord te staan 
in deze corona crisis. Het zijn onzekere tijden en wij willen studenten samen met dhr. Gommers 
graag een hart onder de riem steken door middel van dit statement. What’s Next? Reken maar, nog 
heel veel en wij nemen studenten aan de hand om dit te ontdekken. Samen kijken we in kansen en 
bouwen we aan een toekomst. Kom maar op!

In het kader van What’s Next kan Marry de Gaay Fortman natuurlijk niet ontbreken. Mevrouw De 
Gaay Fortman is naast partner bij Houthoff ook nog eens voorzitter van Topvrouwen.nl. Afgelopen 
jaar is mevrouw De Gaay Fortman wederom uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke 
Nederlanders. Kortom, zo’n powervrouw mag dit jaar tijdens de Meesterweek niet ontbreken. 

Naast deze powersprekers hebben we ook niemand minder dan Lauren Verster uitgenodigd. Jullie 
zullen haar kennen van vele televisieprogramma’s, waaronder de meest bekende: Lauren! In dit 
programma blijkt dat Lauren niet vies is van een uitdaging en altijd alles met twee handen aan-
pakt. Lauren Verster zal ons versterken als moderator en onze sprekers uitdagen met spraakma-
kende interviews. 

 

O P E N I N G S C O N G R E S  -  T H E  P LO U M  TA L K S H O W 

Vrijdag 12 februari
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VA S T G O E D R EC H T D AG  -  G E T  “ R E A L ” - E S TAT E 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Meesterweek organiseren we een dag in het teken van het 
vastgoedrecht. Dit kan nog een beetje onbekend in de oren klinken en dat is ook begrijpelijk, want er 
bestaat geen vak ‘Vastgoedrecht’ tijdens de studie. Het Vastgoedrecht is een heel uitgebreid rechts-
gebied, wat zowel het publiek- als het privaatrecht omvat. Zo zal je bij de publiekrechtelijke kant het 
bestuurs- en aanbestedingsrecht tegenkomen en in het privaatrecht kom je het contracten-, goede-
ren- en burgerlijk procesrecht tegen. Super divers en interessant, dus daarom een perfecte uitlichting 
van een voor ons nog onbekend rechtsgebied! 
Met deze beschrijving zijn we er natuurlijk niet, het vastgoedrecht is veelomvattend en de mogelijkhe-
den zijn onbeperkt. Daarom leggen we jou alles uit over het vastgoedrecht tijdens deze themadag. 

Op deze dag zal je in de ochtend (digitaal) langsgaan bij Ploum, waar het vastgoedrecht onderdeel 
van hun full service-praktijk is. In de middag brengen we een digitaal bezoek aan Straatman Koster 
Advocaten, een echt niche kantoor dat is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Beide kantoren zijn 
van Rotterdamse origine. Hier zal je aan de hand van een interactieve casus met de bovengenoemde 
rechtsgebieden aan de slag gaan. Op deze manier zullen we je verwelkomen in de magische wereld van 
het vastgoedrecht. 

Naast het informatieve programma zullen we je trakteren op een lekkere lunch en een te gekke borrel. 
Tijdens de lunch krijg je de keuze uit speciale belegde broodjes die jullie thuis zullen ontvangen. Tij-
dens de borrel zullen we de eerste dag van de Meesterweek feestelijk aftrappen met een Champagne 
proeverij. Houd je voordeur in de gaten, want deze pakketjes worden persoonlijk door ons 
overhandigd. See you soon!

    - 31e Meesterweek - 

Rechtsgebied: Vastgoedrecht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten
Locatie: Ploum en Straatman Koster Advocaten
Deelname: € 4
Programma: 

Aanvang programma Ploum
Pauze met lunch thuis bezorgd
Aanvang programma Straatman Koster 
Advocaten
Champagneproeverij en netwerkmoment met 
Straatman Koster Advocaten

Dinsdag 15 februari

11:00
13:00
14:00

16:15
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P R O P E D E U S E D AG  -  TA X  O R  L AW ?  B R I N G  I T  O N ! 

De Meesterweek: het grootste juridische 
studentencongres van de Benelux en voor de 
rechtenstudent de uitgelezen kans om zich te 
verdiepen in de wereld van het recht. Als eerste-
jaars student kan de hoeveelheid aan rechtsge-
bieden overweldigend lijken. De Propedeusedag 
van de Meesterweek is speciaal ingericht voor 
eerstejaars studenten, om een eerste kennisma-
king te krijgen met het recht in de praktijk. Een 
jaar geleden nam ik zelf deel aan de Propedeu-
sedag. Op het programma stond een bezoek aan 
een advocatenkantoor en de Rechtbank Rotter-
dam. Bij de rechtbank kregen we de kans om een 
pleidooi te houden in de meervoudige kamer. Een 
unieke beleving en voor mij de realisatie dat een 
toekomst in een togaberoep een mooi streven is. 

Deze eerste kennismaking met de 
praktijk is onwijs waardevol en geeft nieuwe 
inzichten in je interesses en talenten. Helaas 
is het voor de eerstejaars studenten van nu 
niet eenvoudig om zich goed te verdiepen in 
alle mogelijkheden, maar juist nu is die brug 
tussen de theorie en praktijk belangrijk. Durf de 
grenzen op te zoeken en blijf jezelf uitdagen. De 
Propedeusedag is daar de ideale eerste stap in. 

- Josje de Vries - 
Student Rechtsgeleerdheid

‘Durf de grenzen op te 
zoeken en blijf jezelf 
uitdagen. De Prope-
deusedag is daar de 
ideale eerste stap in.’

Dinsdag 16 februari

Rechtsgebied: Diverse rechtsgebieden
Doelgroep: Eerstejaarsstudenten 
Track I: Rechtbank Rotterdam en Cees Advoca-
ten
Track II: Belastingdienst  en Loyens en Loeff
Deelname: € 4

Programma track I: Law: 

11:00

13:00
14:00

16:15 

Aanvang programma Rechtbank 
Rotterdam 
Pauze
Aanvang programma CEES 
Advocaten
Bierproeverij en netwerkmoment met 
CEES Advocaten

Programma track II: Tax: 

11:00
13:00
14:00
16:15

Aanvang programma Belastingdienst
Pauze 
Aanvang programma Loyens & Loeff 
Bierproeverij en netwerkmoment met 
Loyens & Loeff

We hebben ervoor gekozen om twee tracks te 
organiseren: een track ‘Law’ en een track ‘Tax’. 
Dit betekent dat er op een dag tegelijkertijd 
twee verschillende routes te belopen zijn. 
Dit is dé kans voor de twijfelende student 
om erachter te komen wat nu echt bij je past: 
rechtsgeleerdheid of het fiscale recht. Voor de 
studenten die hun studierichting wel al zeker 
weten is dit de uitgelezen kans om kennis te 
maken met de praktijk. 
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P L E I T -  E N  M E D I AT I O N D AG  -  YO U  D EC I D E  W H AT ’ S  N E X T 

Heb je de ambitie om in toga de belangen van je 
cliënt te verdedigen ten overstaan van de rech-
ter? Of ben je wellicht de juridische scheidsrech-
ter die geslaagde gesprekken laat overvloeien in 
een mediationovereenkomst? Wie weet ben jij dé 
jurist die namens een verzekeraar een verweer-
schrift met onovertrefbare argumentatie weet 
dicht te timmeren. Welke keuze je ook maakt, 
het beschikken over de juiste gereedschappen 
zal een sleutelrol spelen in jouw succes als ad-
vocaat of juridisch professional bij het oplos-
sen van geschillen en juridische vraagstukken. 

Deelname aan de pleit- en mediatondag zal 
je leren dat naast goed kunnen spreken, het 
minstens zo belangrijk is om goed te kun-
nen luisteren en met welke skills je het meeste 
voordeel haalt uit onderhandelingen en zit-
tingen. Dat deze vaardigheden goed van pas 
komen merkte ik bij het schrijven van memo’s 
tijdens mijn student-stage in de advocatuur, 
maar ook in de voorbereiding van pleidooi-
en bij deelname aan diverse pleitwedstrijden 
en bij het oriënteren op mijn beroepskeuze. 

Het mooie hieraan is ook dat het niet is voor-
behouden aan slechts één rechtsgebied en je 
er alle kanten mee op kunt. De Pleit- en Me-
diationdag is dan ook dé uitgelezen kans om 
kennis te maken met de veelzijdige wereld 
van geschilbeslechting die je niet wil missen.
 

- Jurgen Morgenstond -
Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid

‘De Pleit- en Media-
tiondag is dan ook dé 
uitgelezen kans om 
kennis te maken met 
de veelzijdige wereld 
van geschilbeslech-
ting die je niet wil 
missen.’

Rechtsgebied: Personen- en familierecht, 
Aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht, 
Contractenrecht en Arbeidsrecht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten
Locatie: ScheerSanders Advocaten, Maarten 
Tromp, Ten Holter Noordam en Dirkzwager.
Deelname: € 4
Programma: 
11:00

13:00      
14:00

16:15

Heb jij er altijd al van gedroomd om goed te 
leren pleiten en je mannetje (of vrouwtje) in de 
rechtszaal te staan, dan is dit jouw kans! Op de 
Pleit- en Mediationdag zul je namelijk met deze 
skills aan de slag gaan bij verschillende soorten 
kantoren. Elk deelnemend kantoor heeft een 
bepaalde specialisatie en zal jou in de wereld 
van dat rechtsgebied meenemen en wijs maken. 

Dit is dé dag die je geheel naar eigen wens kunt 
invullen, een primeur voor de Meesterweek. Er 
zullen dit jaar 4 verschillende advocatenkanto-
ren meedoen aan deze Themadag.

De Themadag zal bestaan uit twee dagdelen, de 
ochtend en de middag. In de ochtend heb je de 
keuze uit Scheersanders Advocaten en Maarten 
Tromp Advocaten en in de middag tussen Ten 
Holter Noordam Advocaten en Dirkzwager. Zo 
is het mogelijk om zelf te beslissen naar welke 
kantoren je wilt gaan en welke rechtsgebieden 
jou leuk lijken!

Aanvang programma bij eerste kantoor 
naar keuze 
Pauze
Aanvang programma bij tweede 
kantoor naar keuze 
Bierproeverij en netwerkmoment met 
de gekozen kantoren

Dinsdag 16 februari
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Rechtsgebied: Strafrecht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten
Track I: Lezing door OvJ Karin Janssen en 
Freeke & Monster 
Track II: Sjöcrona Van Stigt Advocaten en 
Libertas Advocaten
Deelname: € 4

Programma track I: Traditioneel strafrecht: 

11:00

13:00
14:00

16:30

Aanvang programma Officier van 
Justitie
Pauze
Aanvang programma Freeke & 
Monster
Afsluitende escape room

Programma track II: Financieel strafrecht: 

11:00

13:00
14:00

16:15

Aanvang programma Sjöcrona van 
Stigt
Pauze
Aanvang programma Libertas 
Advocaten
Aansluitende borrel met Sjöcrona 
van Stigt en Libertas Advocaten

Het strafrecht is misschien wel het bekendste 
rechtsgebied onder de studenten en ook het 
rechtsgebied wat het meest tot de verbeelding 
spreekt. Omdat het strafrecht niet zo simpel 
is als het lijkt en omdat je hier verschillende 
richtingen mee op kan, hebben we dit jaar voor 
het eerst twee tracks op de Strafrechtdag. Dit 
betekent dat er op een dag tegelijkertijd twee 
verschillende routes te volgen zijn. De tradi-
tionele en de financiële route. De traditionele 
strafzaken staan namelijk voortdurend in de 
schijnwerpers van de maatschappij, maar het 
financiële strafrecht blijkt nog onderbelicht. 

S T R A F R EC H T D AG  -  M E E T  ( Y ) O U R  PA R T N E R S  I N  C R I M E 

Het strafrecht is meer dan alleen een rechts-
gebied. Het geeft een adequate inrichting 
van de sanctionering van onwenselijk en 
strafbaar gedrag. Strafzaken staan voortdurend 
in de schijnwerpers van de maatschappelijke 
aandacht, waarin wordt geschreeuwd om straf-
rechtelijke handhaving. Inhoudelijk ligt de 
focus op de actoren van de strafrechtpleging. De 
officier van justitie, de rechter en de raadsman 
dienen als een driepoot in de rechtszaal, maar 
tegenwoordig speelt het slachtoffer ook een 
steeds grotere rol. Oftewel, het strafrecht is een 
grote wisselwerking tussen de spannende 
praktijk en de achterliggende rol van de partijen.

De Strafrechtdag is de ideale aangelegen-
heid om jou inzicht te verschaffen over die 
verhoudingen. De Meesterweek slaat een brug 
tussen de studenten en de praktijk. 
Persoonlijk heeft de Strafrechtdag van de Mees-
terweek voor mij de doorslag gegeven om aan de 
master strafrecht te beginnen. Ik heb geen 
moment spijt en ik weet nu wat ik wil na mijn 
master.

Wil jij dus weten hoe het er in de praktijk aan toe 
gaat, wat de verhoudingen tussen de officier van 
justitie, de raadsman en de advocaat zijn, of wil 
je weten welke keuzes je moet maken en ´What´s 
next´? Dan biedt de strafrechtdag voor jou 
de uitgelezen kans om dat te weten te komen.

- Jorn van Dijk - 

‘Persoonlijk heeft 
de Strafrechtdag 
van de Meesterweek 
voor mij de doorslag 
gegeven om aan de 
master strafrecht te 
beginnen.’

Dinsdag 18 februari
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I E - R EC H T D AG  -  P R OT EC T  W H AT  I S  YO U R S 

Wat gebeurt er als je logo wordt gebruikt door 
een ander of als je bedrijfsnaam wordt over-
genomen? Hoe zorg je ervoor dat jij door jouw 
gemaakte ontwerpen, muziek of teksten 
beschermt? Dit zijn vragen die terugkomen op 
de IE-recht dag. 

Het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht 
beginnen een steeds prominentere rol aan te 
nemen binnen het juridische landschap, zowel 
nationaal als internationaal. Hoewel dit rechts-
gebied niet terugkomt tijdens je bachelor, is het 
volop in ontwikkeling en kan het zeker niet 
achterwege worden gelaten. 

Zien we jou 18 februari op de IE-Rechtdag? Tot 
dan!

- 31e Meesterweek - 

‘Hoewel dit rechtsge-
bied niet terugkomt 
tijdens je bachelor, is 
het volop in ontwikke-
ling en kan het zeker 
niet achterwege 
worden gelaten.’ 

Rechtsgebied: Intellectueel Eigendomsrecht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Locatie: Ploum en HOYNG ROKH MONEGIER 
Deelname: € 4
Programma: 

Aanvang programma Ploum
Pauze 
Aanvang programma HOYNG 
ROKH MONEGIER 
Aansluitende borrel met 
Ploum en HOYNG ROKH 
MONEGIER 

In de ochtend zal je een (digitaal) kantoor-
bezoek brengen aan Ploum. Met het IE-recht 
team van dit full service advocatenkantoor 
vertellen zij je alles over het IE-recht, onder 
andere aan de hand van een casus. 

In de middag zal Hoyng Rokh Monegier het 
programma overnemen. Zij zijn een nichekan-
toor dat zich focust op het IE-recht. Hoyng 
Rokh Monegier behandelt veel uiteenlopende 
IE-rechtszaken en daarnaast zijn zij het ‘go-to’ 
IE advocatenkantoor in Europa. 

Deze dag wordt afgesloten met een sushibor-
rel onder het genot van verschillende japanse 
biertjes. Dé unieke kans om de advocaten en 
medewerkers van deze kantoren beter te leren 
kennen en al je vragen te stellen. 

Maandag 18 februari

11:00
13:00
14:00

16:15
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T EC H D AG  -  L E T ’ S  G E T  D I G I TA L !  

Ondanks dat sommmige universiteiten de tech-
nologische kanten van het recht ( waaronder IT 
en Privacy) nog niet in hun  vakkenaanbod heb-
ben opgenomen, biedt de Techdag van de Mees-
terweek studenten toch de mogelijkheid om dit 
rechtsgebied te verkennen. Juist deze aanvul-
ling is een groot gewin om studenten een be-
wuste en weloverwogen keuze te laten maken.

Zelf wist ik al vroeg in de bachelor dat ik juist de 
technologische kant van het recht enorm inte-
ressant vond. Afgelopen jaar heb ik deelgenomen 
aan de Techdag tijdens mijn master Law & Tech-
nology (Tilburg University), maar niet gevreesd; 
de dag is ingericht op studenten met een mini-
male kennis van dit rechtsgebied. Een korte inlei-
ding in het recht biedt een goede introductie om 
enthousiasme voor deze discipline op te wekken. 

Het leuke aan de Techdag is dat het een enorm 
praktische dag is. Na de korte inleiding werd 
er een casus voorgelegd die – na de nodi-
ge voorbereidingstijd – gepresenteerd werd 
bij een cliënt: afgelopen jaar niemand minder 
dan Douwe Egberts. De combinatie van een in-
troductie en een praktische uitvoering maakt 
de dag erg interactief en biedt de mogelijk-
heid om echt een kijkje in de praktijk te nemen. 

- Mr. Bobbi Bink - 
Advocaat-stagiair bij JustRight

Rechtsgebied: ICT, Privacy & Legal Tech
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Locatie: Bird&Bird en Van Benthem en Keulen
Deelname: € 4
Programma: 

Aanvang programma Bird&Bird
Pauze
Aanvang programma Van Benthem 
& Keulen
Gin Tonic proeverij met Van 
Benthem en Keulen 

In een innoverende en digitale wereld kan een 
Techdag niet ontbreken. We leven in een wereld 
die steeds digitaler wordt en waar veel gebruik 
wordt gemaakt van big data en algoritmes 
om tot beslissingen te komen. Dit brengt veel 
juridische vraagstukken met zich mee waar legal 
tech kantoren in gespecialiseerd zijn. Welke 
vraagstukken moet je aan denken? Bijvoorbeeld 
de invloed van artificial intelligence op het 
beroep van de advocaat en het ontstaan van 
discriminatie door selectiemethoden op basis 
van Big Data. Lijkt jou het leuk om naast de 
studie in de boeken je ook meer te verdiepen in 
de technologie, dan is dit deze dag voor jou! 

Een borrel aan het einde van de dag kan 
natuurlijk niet ontbreken, we zullen afsluiten 
met een Gin Tonic proeverij! Let the networking 
be-gin!

‘Het leuke aan de 
Techdag is dat het 
een enorm prak-
tische dag is.’

Vrijdag 21 februari 

11:00
13:00
14:00

16:15
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L AT E  N I G H T  S P O R T  BY  H O U T H O F F

Korte daagjes, lang studeren in je kamer, winterdip volop aanwezig. Samen met Houthoff prikken 
wij daar doorheen. Met oog op de lastige tijd met verschillende corona maatregelen is de fysieke en 
mentale gesteldheid van jongeren erg belangrijk en is de toegevoegde waarde van een avondje ge-
zellig sporten des te groter. Dit jaar zal er een unieke avond worden georganiseerd waarop wij lekker 
de handen uit de mouwen zullen steken. Er zal een leuke bootcamp/workout worden georganiseerd 
door Houthoff. Deze sportavond zal volledig aansluiten bij ons thema, waarbij we willen benadrukken 
dat mentale gesteldheid gepaard gaat met fysieke gezondheid. A healthy body makes a healthy mind, 
althans dat kan natuurlijk een beetje helpen. Dus, zien wij jou op de Late Night Sport by Houthoff ?

Houd voor de exacte locatie en het tijdstip onze website en socials in de gaten.

    - 31e Meesterweek - 

Doelgroep: Iedereen 
Deelname: Gratis 
 

15



W H AT ’ S  N E X T !  -  D E  P R O E V E R I J 

Eerste- en tweedejaars studenten opgelet! 

De Recruitmentdag is de mogelijkheid voor de derdejaarsstudenten en de masterstudenten om in 
direct contact te komen met kantoren. Om je hier al op voor te bereiden, zullen we dit jaar voor de aller 
eerste keer de Proeverij organiseren. 

De Proeverij is een nieuw evenement waarbij je een middag in nauw contact komt met kantoren en 
recruiters waarbij je alvast een voorbereiding hebt op wat later gaat komen. Je kan maar nooit te vroeg 
beginnen met connecties leggen en je mogelijkheden ontdekken. Onder het genot van het proeven 
van verschillende wijnen en hapjes krijg je ook de mogelijkheid om te proeven van de sfeer binnen 
verschillende kantoren. 

De Proeverij zal een middagprogramma zijn waarbij er 30 plekken beschikbaar zijn. Bij aanmelding zul 
je je CV moeten toevoegen, op basis hiervan kunnen de kantoren zich al voorbereiden op wie er 
tegenover hen komt te zitten. Kom jij lekkere wijn proeven en kantoren alvast leren kennen? Schrijf je 
dan in!

Houd voor de exacte locatie en het tijdstip onze website en socials in de gaten.

    - 31e Meesterweek - 

Doelgroep: Eerstejaars- en tweedejaarsstudenten
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I N T E R N AT I O N A L  D AY  -  G E T  C O N N EC T E D ,  O P E R AT E  E V E RY W H E R E

Has it always been your dream to discover the world while working? Then this day will be perfect for 
you! This year, for the first time in history, we will organise an International Day. During this day you 
will discover your options abroad, what it is like to work with firms all around the world, and you will 
get an introduction to international law. We kick the day off with Eversheds Sutherland. Besides that 
this firm is located in Rotterdam and Amsterdam, it also has offices in 68 other countries in the world. 
They will give you a glimpse of what it’s like to work at an international law firm this size.

We will continue the program with a digital visit to the second largest law firm in the world, namely: 
Latham & Watkins. During this visit, you will be introduced to a number of lawyers and partners of the 
firm. In addition, you will be seperated into smaller groups to effectuate interactivity. A large firm like 
this naturally has large clients. We can already inform you that one of these clients is Netflix!

So, do you want to know what it’s like to work at a large firm with offices all over the world? Register 
for the first edition of the International Day!

    - 31st Meesterweek - 

Area of practice: International law
Audience: Sophomore, third year and master students
Location: Eversheds Sutherland and Latham & Watkins
Fee: € 4
Program: 

Start of the Eversheds Sutherland program
Lunch break, with lunch delivered at home 
Start of the Latham & Watkins program
Closing of the International Day

Dinsdag 19 februari

11:00
13:00
14:00
16:00
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H A N D E L S R EC H T D AG  -  BY  S E A ,  BY  A I R ,  BY  R OA D ,  W H AT ’ S  N E X T ?

Toen ik vorig jaar tegen medestudenten ver-
telde dat ik de master Maritime & Trans-
port Law aan de Erasmus Universiteit ging 
volgen, kreeg ik van hen vaak vragende 
blikken als reactie. Veel van mijn studiegenoten 
hadden nog nooit van deze specialisatie 
gehoord en dit vond ik opvallend aangezien de 
Rotterdamse haven één van de belangrijkste 
havens ter wereld is, wat Rotterdam een échte 
handelsstad maakt. Er is daarom dan ook geen 
betere plek om je te specialiseren in het 
handelsrecht dan hier in Rotterdam. Het is een 
uitdagende master die erg internationaal geori-
enteerd is, waardoor je over de grenzen van het 
Nederlandse recht heen leert kijken. Verder leer 
je zaken oplossen die erg tot de verbeelding spre-
ken en waarbij vaak grote bedragen gemoeid zijn. 

Deelnemen aan de Handelsrechtdag van de 
Meesterweek geeft je echt een kijkje in de 
praktijk van de veelzijdige Rotterdamse haven. 
Zelf ben ik erg blij dat ik me had ingeschreven 
voor deze dag. Na afloop was ik dan ook zo 
enthousiast geworden dat mijn masterkeuze 
vaststond. Naast dat je al je vragen kan stellen 
aan specialisten op dit vakgebied, kom je ook op 
plekken in de haven waar je normaal niet zo snel 
zou komen. Ik weet zeker dat je geen spijt krijgt!

- Daniel Bosveld -
Masterstudent Maritime & Transport Law

‘Naast dat je al je 
vragen kan stellen aan 
specialisten op dit 
vakgebied, kom je ook 
op plekken in de haven 
waar je normaal niet zo 
snel zou komen’

Rechtsgebied: Handelsrecht 
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten
Locatie: Van Traa Advocaten 
Deelname: € 4
Programma: 
11:00 
                
13:00      

Houd jij ervan om je handen uit de mouwen te 
steken en kan je tegen een stootje. Dat is de 
zogenaamde ‘natte praktijk’ zeker geschikt voor 
jou! In het handelsrecht gaat het veelal om gro-
te bedragen en grote bedrijven waarbij er van 
alles misgaat en er super snel gehandeld moet 
worden. De Handelsrechtdag is een uitdagende 
themadag die erg internationaal georiënteerd 
is. Je zal leren hoe het is om over de grenzen 
van het Nederlandse recht heen te kijken. 

Deze dag zal wel Hollands eindigen met een 
lekkere kroket proeverij (ook vega opties) van 
het Kroket Loket onder het genot van lekkere 
biertjes. See you there!

Aanvang programma Van Traa 
Advocaten 
Aansluitende kroketproeverij met Van 
Traa Advocaten 

Maandag 22 februari
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S TA AT S -  E N  B E S T U U R S R EC H T D AG   -  A D M I N I S T E R  T H E  R U L E  O F  L AW

Heb je nog twijfels of de master staats- en 
bestuursrecht bij je past? De themadag van 
de Meesterweek is dan een enorme aanrader! 

Als ik aan andere rechtenstudenten vertel dat 
ik de master staats- en bestuursrecht doe, krijg 
ik vaak de opmerking dat de vakken zo droog 
en saai overkomen in de bachelor. Staats- en 
bestuursrecht is echter allesbehalve saai! Het 
is een rechtsgebied dat je – zonder het door 
te hebben – elke dag tegenkomt. Een biertje 
drinken op een terras? Het café heeft hiervoor 
een vergunning nodig. De aanpak van drugsover-
last in de buurt? Deze bevoegdheden ontleent 
de burgemeester aan het bestuursrecht. Daar-
naast houden veel actuele en maatschappelijke 
vraagstukken van 2020 verband met het staats- 
en bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan de 
milieucrisis, de opvang van vluchtelingen, het 
terughalen van IS-vrouwen en natuurlijk niet 
te vergeten (hoewel ik dat toch liever wel zo 
snel mogelijk vergeet) de coronacrisis. Met 
andere woorden: een rechtsgebied wat volop in 
beweging is en nooit stil staat. Wat ik ook zo leuk 
vind aan het staats- en bestuursrecht, is het feit 
dat het veel raakvlakken met de politiek heeft. 
Dit maakt het allemaal nét iets sensationeler. 
Daarbij begint het bestuursrecht ook steeds een 
grotere rol in de samenleving in te nemen, waar-
door je hiermee alle kanten op kan. De themadag 
van de Meesterweek geeft je een goed kijkje in de 
keuken van wat allemaal mogelijk is. Laat je dan 
ook vooral niet misleiden door de bachelor en 
geef het een kans! Je zal er al snel achter komen 
dat staats- en bestuursrecht allesbehalve saai is. 

- Maxime van Diemen - 
Masterstudent Staats- en Bestuursrecht/Toga 
aan de Maas en Voorzitter Ius Mobile

‘Je zal er al snel 
achter komen dat 
staats- en bestuurs-
recht allesbehalve 
saai is’

Rechtsgebied: Staats- en Bestuursrecht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Locatie: Blenheim Advocaten en EIFFEL
Deelname: € 4
Programma: 

Aanvang programma Blenheim 
Advocaten
Pauze
Aanvang programma EIFFEL
Aansluitende borrel met EIFFEL 

Het Staats- en Bestuursrecht is een rechtsge-
bied dat je - zonder het door te hebben- elke 
dag tegen komt. Vrijwel alle actuele en maat-
schappelijke vraagstukken van 2020 en 2021 
houden verband met het staats- en bestuurs-
recht. Zeker nu in deze Corona samenleving, 
denk aan de persconferenties elke week. Het 
is een rechtsgebied wat volop in beweging is 
en nooit stil staat. Daarom kan een Staats- en 
Bestuursrechtdag op de Meesterweek uiteraard 
niet ontbreken! Je zal deze dag onder andere 
het contrast zien tussen voor en tegen de 
overheid werken. Ben jij benieuwd naar de 
verschillende mogelijkheden zowel binnen en 
buiten de advocatuur? Meld je dan aan voor de 
Staats- en Bestuursrechtdag! 

De dag zal worden afgesloten door een super 
leuke borrel, met een Touch of Orange. De 
mogelijkheid om al je vragen te kunnen stellen 
aan de twee deelnemende kantoren. Wij zullen 
het borrelpakket bij jullie thuis bezorgen!

Maandag 22 februari 

11:00

13:00
14:00 
16:15
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O N D E R N E M I N G S R EC H T D AG  - W I L L  T H I S  B E  YO U R  N E X T  U N D E R TA K I N G ? 

Vorig jaar ben ik mee geweest naar de onder-
nemingsrechtdag van de Meesterweek. Ik ben 
vanaf het begin van mijn rechtenstudie al geïn-
teresseerd in het ondernemingsrecht. Denk aan 
fusies en overnames, maar ook litigation vind ik 
erg interessant. Het leek mij leerzaam om een 
kijkje te nemen in de ondernemingsrechtelijke 
praktijk. Wij zijn deze dag naar twee verschil-
lende kantoren geweest. Naast de inhoudelij-
ke colleges en het zelf mogen onderhandelen 
aan de hand van een oefencasus, hebben we 
ook de verschillende kantoren zelf beter le-
ren kennen. Je komt te weten wat zij belangrijk 
vinden en je ervaart de sfeer binnen de kanto-
ren. Ook vond ik het fijn dat je al je vragen kon 
stellen aan de aanwezige advocaten. Deze dag 
heeft zeker bijgedragen aan mijn masterkeu-
ze, wat waarschijnlijk het ondernemingsrecht 
wordt! Meedoen aan de ondernemingsrecht-
dag dit jaar is dus ook een echte aanrader.

- Laura Wagemans - 
Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid

‘Ik kijk met veel plezier 
terug op deze interes-
sante dag waarop ik 
veel inzicht heb 
gekregen in de 
dagelijkse praktijk 
van een ondernemings-
rechtadvocaat.’

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Track I: Litigation: Windt le grand 
Leeuwenburg en Evers Soerjatin
Track II: Corporate: DLA Piper en Lexence
Deelname: € 4
Programma track I: Litigation: 

Aanvang programma Windt le grand 
Leeuwenburg
Pauze
Aanvang programma Evers Soerjatin
Cocktailworkshop met Windt le 
grand Leeuwenburg en Evers 
Soerjatin.

Programma track II: Corporate: 

Aanvang programma DLA Piper
Pauze
Aanvang programma Lexence 
Cocktailworkshop met DLA Piper en 
Lexence

Rotterdam staat bekend als een stad van 
handen uit de mouwen steken. Als echte 
Rotterdammer zit het ondernemen in hart en 
nieren.  Een Ondernemingsrechtdag tijdens de 
Meesterweek kan daarom ook niet ontbreken! 
Ben jij altijd al benieuwd geweest naar de 
juridische positie van grote bedrijven en heb je 
altijd al een ster willen worden in onderhande-
len en deals sluiten? Handen uit de mouwen en 
meld je  aan voor de Ondernemingsrechtdag! 
Dit jaar bieden wij jullie tijdens deze themadag 
twee zogeheten tracks aan: de litigation track 
en de corporate track.

Dinsdag 23 februari 

11:00

13:00
14:00
16:15

11:00
13:00
14:00
16:15
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F I N A N C I Ë L E  D AG  -  W E LC O M E  TO  T H E  W O R L D  O F  M O N E Y

Afgelopen jaar heb ik met plezier 
deelgenomen aan de financiële dag. Op deze dag 
maakten we op een laagdrempelige manier kennis 
met juridische werkzaamheden in de financiële 
wereld. Zo maakten we vorig jaar kennis met de 
belastingdienst en met de Rabobank. Als 
fiscalist in wording heb ik eigenlijk altijd 
gedacht dat ik twee keuzes had, of werken als 
belastinginspecteur of werken als belastingad-
viseur. Dankzij de meesterweek heb ik echter 
contact gelegd met een fiscalist bij de 
Rabobank en ben ik te weten gekomen 
dat je als fiscalist ook de optie hebt om 
bijvoorbeeld intern voor een bank te gaan 
werken. Voor mij heeft de financiële dag ervoor 
gezorgd dat ik een breder inzicht heb gekre-
gen in wat ik later allemaal met mijn studie kan.  

Het feit dat ik fiscaal studeer en deze dag 
relevant voor mij is geweest doet niks af aan dat 
deze dag ook zeer informatief zou zijn voor een 
student rechtsgeleerdheid. Het  recht kom je in de 
maatschappij overal tegen, waardoor er veel meer 
werk is voor een jurist dan advocatuur en recht-
spraak. Deze dag is perfect om dat zelf te onder-
vinden en je horizon in baankansen te verbreden.

- Saskia Groenen - 
Bachelorstudent Fiscaal Recht

‘Voor mij heeft de 
financiële dag ervoor 
gezorgd dat ik een 
breder inzicht heb 
gekregen in wat ik 
later allemaal met 
mijn studie kan.’

Rechtsgebied: Financieel Recht
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Locatie: Rabobank en Hertoghs Advocaten
Deelname: € 4
Programma: 

Aanvang programma Rabobank 
Pauze
Aanvang programma Hertoghs 
Advocaten
Aansluitende borrel met Rabobank 
en Hertoghs Advocaten

Ben jij van alle markten thuis en geïnteresseerd 
op zowel financieel als fiscaal gebied? Meld je 
dan aan voor de Financiële dag. In de ochtend 
zul je op bezoek gaan bij de Rabobank en van 
alles te horen over het leven als bedrijfsjurist en 
de mogelijkheden buiten de advocatuur. Zij 
zullen je voorstellen aan een van hun belang-
rijkste cliënten op de Zuidas en je van voor tot 
achter meenemen in deze samenwerking. 

In de middag breng je een bezoek aan Her-
toghs Advocaten, een Rotterdams kantoor, 
bekend om hun hoogwaardige fiscale (proces)
praktijk. Bij dit kantoor zul je in groepen aan de 
slag gaan met fiscale casussen en levensechte 
zittingen naspelen. Er wordt veel van je ver-
wacht, dus zorg dat je goed voorbereid bent en 
je mannetje staat achter de camera!

Deze dag wordt afgesloten met een 
gezamenlijke Wijnproeverij, waarbij je onder het 
genot van verschillende wijntjes al je vragen 
kunt stellen aan de juristen en advocaten van de 
Rabobank & Hertoghs!

Woensdag 24 februari 

11:00
13;00
14:00

16:15

21



R EC R U I T M E N T D AG   -  O P E N  T H E  G AT E S  TO  YO U R  C A R E E R 

Terugblikkend op vorig jaar is de Recruitment-
dag voor mij de dag geweest waarbij alles op zijn 
plek viel: welke master ik wilde volgen, maar ook 
wat voor baan ik later zou willen. Na onze studie 
zijn er tal van mogelijkheden, waardoor het soms 
lastig is de juiste keuzes te maken. De Meester-
week – in het bijzonder de Recruitmentdag – is 
bij uitstek de gelegenheid om je hierbij te helpen.

Mijn advies: neem deel aan de Recruitment-
dag en laat je verrassen. Het is een inspireren-
de dag waarbij je in contact komt met recruiters 
van verschillende – potentiële – werkgevers. 
Je kunt al je vragen stellen en ontdekken wat 
wel of niet bij jou past. Je leert de kantoren 
en bedrijven kennen, maar misschien nog wel 
belangrijker: je leert ook jezelf beter kennen. 
Het is belangrijk je breed te oriënteren en je 
mogelijkheden te verkennen, zodat je gerichte 
keuzes kunt maken. Dit kan niet beter op een dag 
als de Recruitmentdag, waar een grote selectie 
van werkgevers aanwezig is om jou daarbij te 
helpen. Deelname is van grote waarde, ongeacht 
of je in de bachelor- of masterfase zit. Wie weet 
sleep jij wel een mooie stage of baan uit deze dag!

- Ashley Wisse - 
Masterstudent Arbeidsrecht 

‘De Recruitmentdag 
is voor mij de dag 
geweest waarbij 
alles op zijn plek 
viel’

Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten 
Locatie: SS Rotterdam (Rotterdam)
Deelname: € 10
Let op: 
Door de huidige Covid-19 maatregelen, hebben 
wij als Meesterweek de keuze gemaakt om de 
Recruitmentdag dit jaar te verplaatsen naar 15 
april 2021 omdat wij het belang van een fysieke 
Recruitmentdag zodanig groot achten.

De grootste dag van de Meesterweek is de 
Recruitmentdag. Deze zal dit jaar niet zoals 
altijd in de Kuip plaatsvinden, maar voor het 
eerst in de SS Rotterdam! Deelname aan deze 
dag is een unieke kans om kennis te maken 
met verschillende toonaangevende 
kantoren. Zelfs dit jaar zorgen wij ervoor dat 
jij de perfecte match zult vinden onder de 
negentien (!)  advocatenkantoren die 
zullen deelnemen. Er vinden tijdens deze dag 
verschillende workshops en individuele 
gesprekken plaats. Genoeg kans om jezelf 
aan de verschillende kantoren te presenteren 
en kennis met ze te maken. 

Als afsluiting van de Recruitmentdag, vindt 
het Recruitmentdiner plaats. Dit is een 
exclusieve kans om op een informele manier 
de kantoren beter te leren kennen. Zet je 
beste beentje voor en zorg dat jij die stage 
binnen sleept! 

Donderdag 15 april 
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P LO U M  E I N D F E E S T  -  A  L I T T L E  ( H O U S E )  PA R T Y  N E V E R  K I L L E D  N O B O D Y

Doelgroep: Iedereen 
Locatie: Bij jou thuis

De 31e Meesterweek kan natuurlijk niet worden afgesloten zonder het welbekende Eindfeest. Dit jaar 
niet in een drukbezochte kroeg, maar in je eigen huis! De Meesterweek organiseert namelijk speciaal 
voor jullie een Silent Disco met een eigen livestream! Het perfecte moment om de twee weken van 
spanning en netwerken af te sluiten. Dit keer in je huis met je huisgenoten, maar nog steeds 
‘connected’ met ons en de rest van de deelnemers. 

Met je huis krijg je bij aanmelding een koptelefoon en een fles Oranje Peachtree om de avond in te 
luiden en tot in de “vroege” uurtjes door te feesten. Met wie Zoom jij vanavond? Of met wie eindig jij 
digitaal? 

See you there!

Vrijdag 26 februari
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In februari van dit jaar, vlak voor de corona-uitbraak, mocht ik bij jullie opening spreken 
in Hotel New York. Het thema was toen ‘Limitless’. Wie had toen kunnen denken wat 
er op ons af zou komen? Jullie huidige thema ‘What’s next’ is in ieder geval een goede 
vraag. 

Ik ben eind vorig jaar (december 2020), na ruim 17 jaar, uit de advocatuur gestapt. Ik begin per 1 april 2021 als 
rechter hier in Rotterdam. Een overstap waar ik erg naar uitkijk. 

Mijn overstap heeft overigens niks te maken met corona. Wel heeft corona en de daaropvolgende maatschappelij-
ke ontwikkeling mij meer doen reflecteren op wat ik belangrijk vind en wil in mijn werk. 

Maar laat ik bij het begin beginnen. Ik heb altijd met veel plezier in de advocatuur gewerkt. Aanvankelijk bij De 
Brauw en - na een tussenstap bij Economische Zaken - sinds 2008 bij BASE. Het is een prachtig vak en je leert er 
ontzettend veel. Het was niet zo dat ik van kinds af aan al advocaat of rechter wilde worden, eigenlijk wilde ik tim-
merman worden. Na een stage bij De Brauw ben ik de advocatuur eigenlijk ingerold. Toen ik midden twintig was 
wist ik ook nog niet zo goed wat ik ’later wilde worden’. 

Het zoeken naar het antwoord op de vraag wat je “later worden wilt”, heb ik gaandeweg leren loslaten. Ik denk 
ook niet dat je daar maar één antwoord op kan geven. Het antwoord hangt van je levensfase af en je persoonlijke 
ontwikkeling. Ik ben begonnen als advocaat, toen werd ik (wetgevings)jurist en daarna weer advocaat. En straks 
dus rechter. De rode draad is juridisch, maar de rollen daarin zijn anders.

Waarom nu de rechterlijke macht? Ik heb altijd met veel plezier processtukken geschreven en gepleit, maar ik 
zoek nu een rol met meer maatschappelijke betrokkenheid en impact. In de commerciële advocatuur mis ik dat zo 
nu en dan. Ook wil ik graag meer verschillende procedures doen. Niet alleen commerciële contracten, maar ook 
consumentengeschillen, burenruzies, ontslagzaken et cetera. Het schrijven van vonnissen lijkt me ook een mooi 
ambacht. 

Een advies tot slot? Zoek niet naar die ene ‘droombaan’. Er zijn er meerdere. Zoek vooral wat bij je past en accep-
teer dat dat kan veranderen. Daarvoor moet je eerst inzicht in jezelf hebben en in je motieven. En wees niet bang 
een keer (of vaker) van baan te veranderen. Het bevalt mij goed.

In het kader van WHAT’S NEXT!:

Mr. Joris Arts over carrière en toekomst  
“Het zoeken naar het antwoord op de vraag wat je “later worden wilt”, heb ik gaandeweg leren 

loslaten.”
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In het kader van WHAT’S NEXT!:

Matthieu Petit   
De voorzitter van de Meesterweek uit 1996 (de 6e editie)

Philine en Gabriela van de Meesterweek 2021 komen me op mijn werk bezoeken. Als oud-
voorzitter van de Meesterweek 1996 heb ik met ze afgesproken in de prachtige 
Rotterdamse Markthal. Tot hun verbazing treffen zij mij met een schort voor, achter de 
balie van Het Kroket Loket, waar ik de lekkerste kroketten bak voor alle bezoekers en 
bewoners van de stad. En ik heb er nog veel plezier in ook.
 
Hoe is hij daar terecht gekomen, wat is er misgegaan met zijn carrière dat hij nu in de haute frituur is terechtgeko-
men, gaat er nu vast door je hoofd.  
 
Rechtenstudenten staren zich in de laatste fase van hun studie vaak blind op een loopbaan bij een van de grote 
gerenommeerde advocatenkantoren, maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden.

In het jaar dat ik voorzitter was van de Meesterweek Commissie, leerde ik die grote kantoren van dichtbij kennen. 
Ik studeerde af in ondernemingsrecht, maakte een studiereis naar Indonesië, liep stage bij de juridische tak van 
Accenture en EY. Maar misschien wel het belangrijkste, ik kwam erachter dat ik niet het type ben om iedere dag 
achter een bureau te zitten en ingewikkelde notities of processtukken te schrijven.

Ik koos daarom voor het bedrijfsleven. Eerst bij verzekeringsmaatschappij AXA, waar ik na een interne opleiding, 
in een fraaie auto het land door reed om pensioenen en levensverzekeringen te verkopen. Ik haalde mijn verze-
keringsdiploma’s en Nima B. Verkopen is een niet te onderschatten vaardigheid, maar alléén verkopen was niet 
uitdagend genoeg. Ik besluit om een MBA te halen aan de Rotterdam School of Management.

Met die MBA achter mijn naam, word ik aangenomen door General Electric voor een internationaal marketing en 
sales managementprogramma. Ik werk, als 6 sigma blackbelt in marketing in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde 
Staten voor dit grote Amerikaanse bedrijf, en later in een Europese rol voor Dell Financial Services. Telkens wan-
neer ik terug ben in Nederland, voel ik een inwendige drang om kroketten en bitterballen te eten, want die mis ik 
enorm in het buitenland.

Als een vriend van mij zijn krokettenrestaurant ter overname aanbiedt, twijfel ik geen moment. Dit kan een ‘kran-
tenjongen tot mediamagnaat’ verhaal worden. Kroketten zijn namelijk het Nederlandse, culinaire icoon. Door de 
corona crisis gaan de uitbreidingsplannen voor meerdere vestigingen door het hele land tijdelijk in de ijskast en 
de kroketten-foodtruck, die op festivals is te vinden, gaat in de opslag. De focus gaat in deze tijd op afhalen, 
social media en de levering van mijn ambachtelijke kroketten aan bedrijfsrestaurants die nog wel open zijn.

Wat mij al zo aansprak in mijn tijd bij de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, vind ik ook in mijn huidige 
baan als “Chef Kroket”. Namelijk lekker druk bezig zijn met je eigen team, de afwisseling, geen dag hetzelfde, 
klanten tevreden maken op de korte termijn, kansen pakken en bouwen aan een merk voor de lange termijn.

Welke lessen heb ik voor juristen die net starten op de arbeidsmarkt?
• Grijp kansen als ze zich voordoen en houd je opties open;
• Houd zowel de korte als de lange termijn in het oog;
• Focus niet alleen op je doel, maar geniet vooral ook van de reis ernaartoe, en neem af en toe een omweg;
• Houd een lijstje bij van de dingen in je leven waar je blij van wordt;
• En als laatste: kijk niet alleen naar mensen die het zogenaamd beter doen maar tel je zegeningen en besef hoe 
goed je het hebt.

Meer weten of zelf een typisch Nederlandse ambachtelijke kroket proeven, 
kom dan naar Het Kroket Loket in de Markthal ....... www.hetkroketloket.nl #hetkroketloket
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H A R T  V O O R  D E  Z A A K  Z O  W E R K T  D A T  B I J  P L O U M

Vanaf dag één word ik aangemoedigd om het beste uit mijzelf te halen en voor een podiumplaats te gaan. 

In het belang van onze cliënten en de zaken die zij aan ons toevertrouwen. Die hoge lat klinkt spannend, 

maar het is in de praktijk vooral leuk. Want support van ervaren kantoorgenoten is altijd dichtbij.  

Wij doen het samen. Ik ben medewerker, ik voel mij partner. Anamika Wilbrink - advocaat bij Ploum

2890006 4x Adv Ploum 210x297mm fc.indd   2 18-06-18   12:41



P LO U M

Jaar  
van 
oprichting: 
1995

Aantal  
medewerkers: 
130

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
35

 
 
 
Hoofdkantoor: 
Rotterdam

 
In 
het kort

 
 

Ploum in 50 
woorden

Hart voor de zaak, zo werkt 
dat bij Ploum. Vanaf dag één 

word ik aangemoedigd om het beste 
uit mijzelf te halen en voor een 

podiumplaats te gaan. In het belang van onze 
cliënten en de zaken die zij aan ons toevertrouwen. 

Die hoge lat klinkt spannend, maar het is in de praktijk 
vooral leuk. Want support van ervaren kantoorge-

noten is altijd dichtbij. Wij doen het samen. 
Ik ben medewerker, ik voel mij partner 

(Anamika Wilbrink – advocaat bij 
Ploum).

Over ons
Ploum is een echt Rotterdams, no-nonsense advocaten-en notarissenkantoor 
gevestigd aan de Blaak. Ploum wil met haar betrokkenheid, servicegerichtheid en 
pragmatische aanpak naadloos aansluiten op de gedrevenheid en ambities van 
nationale en internationale ondernemingen met als uitgangspunt ‘begrijpen wat ons 
verbindt’. Ploum helpt al 25 jaar ondernemers om voorop te blijven lopen en te blij-
ven groeien.
 
Met ruim 130 mensen werken we aan toekomstbestendige partnerships met onze 
klanten. Bij Ploum willen we écht het verschil maken; de klant voelt dat en merkt het 
aan de resultaten die behaald worden.
 
Ploum is een full-service kantoor waar teamoverschrijdend wordt 
samengewerkt met behoud van het karakter en de benaderbaarheid 
van een middelgroot kantoor.

Aantal 
vestigingen:
1

27



Ben jij klaar voor het echte werk? Wij maken graag kennis met je!  
Op werkenbijbaker.nl kun je een kijkje nemen in onze wereld en met ons  
in contact komen. Wanneer zien we je?

Be Baker McKenzie & start your career!
Wanneer je kiest voor een carrière aan de 
Zuidas, weet je waar je voor kiest. Je gaat jezelf 
razendsnel ontwikkelen en je grenzen verleggen. 
Je wilt die extra mile gaan. De voldoening voelen 
als je alles hebt gegeven. De ontlading wanneer je 
het succes viert met je collega’s. Hierin verschillen 
wij niet van al die anderen.

Wat ons anders maakt? Wij zijn harde werkers, 
maar ook een hechte groep collega’s. Je kunt 
jezelf zijn, wij vinden het bijzonder dat we 
allemaal verschillen want dat maakt dat we 
elkaar aanvullen. Wij delen dezelfde interesses 
en passie voor het vak. Vanaf je eerste dag hoor 
je er direct bij. Je krijgt verantwoordelijkheid en 
kunt laten zien wat je in huis hebt. Wij zijn Baker 

McKenzie en wij zoeken talent dat zich hierin 
herkent. Talent dat zichzelf is en onderdeel van 
Baker McKenzie wil worden.

Als advocaat, kandidaat-notaris of fiscalist 
start je bij ons in één van de gespecialiseerde 
praktijkgroepen. Je werkt direct aan grote, vaak 
internationale dossiers. En je hebt veel contact 
met cliënten, zodat je snel ervaring opbouwt.

Wil je sfeer komen proeven? Onze deuren 
staan open, je bent welkom tijdens een stage 
of met je studievereniging. Ook organiseren 
wij regelmatig onze ‘Baker Koffie’ waarin je op 
informele wijze kennismaakt met ons kantoor 
en je toekomstige collega’s.

© Baker McKenzie is a member of Baker & McKenzie International.

Kijk op www.werkenbijbaker.nl of neem contact op met één van onze recruiters via  
recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com.



B A K E R  M C K E N Z I E

Jaar  
van 
oprichting: 
1949

 

Aantal  
medewerkers: 
365 in Amsterdam
13.000+ wereldwijd  

Aantal 
stageplek-
ken per jaar: 
120

 
 

Hoofdkantoor: 
Amsterdam

 
In 
het kort

 
 

Baker McKenzie 
in 50 woorden 

Baker McKenzie is één van ’s werelds 
grootste en meest toonaangevende advoca-

tenkantoren, met 77 kantoren in 47 landen. Baker 
McKenzie staat bekend om zijn innovatieve, prag-

matische en praktische benadering, waarbij we 
cliënten helpen kansen te grijpen, risico’s 

te beperken en complexe zakelijke, 
juridische en fiscale vraagstuk-

ken op te lossen.

Wie zijn wij? 
Als eerste advocatenkantoor in Nederland met een internationale praktijk, heeft Baker McKenzie 
Amsterdam de meeste ervaring in de grensoverschrijdende advocatuur. Binnen Baker McKenzie 
vertrouwen we wereldwijd op meer dan 6.000 gekwalificeerde advocaten met lokale expertise 
waardoor wij de unieke positie hebben om cliënten bij te staan in grensoverschrijdende activitei-
ten. Baker McKenzie Amsterdam heeft een volledig geïntegreerde civiele, fiscale en notariële prak-
tijk met circa 200 advocaten, fiscalisten en notarissen. Vanuit het kantoor in Amsterdam voorziet 
Baker McKenzie internationale en Nederlandse cliënten van advies op lokaal en grensoverschrij-
dend gebied. Onze sfeer is informeel, open en laagdrempelig. Wij vinden het belangrijk dat jij goed 
tot je recht komt en je bij ons thuis voelt en laagdrempelig. Wij vinden het belangrijk dat jij goed 
tot je recht komt en je bij ons thuis voelt.

Wat wil jij?
Wil je ervaren of de internationale, commerciële advocatuur echt bij je past en wil jij de mensen van 
Baker McKenzie leren kennen? Zet dan je eerste stap op weg naar een Baker Career en kom een 
student-stage lopen. Tijdens deze periode kun je ons, onze cliënten en onze werkzaamheden beter 
leren kennen, ontdekken wij wie jij bent en ondervind jij of onze manier van werken je aanspreekt. 
De ideale manier om je Baker Career te starten. Wij bieden jaarlijks tientallen studenten de moge-
lijkheid om op ons kantoor stage te lopen. Tijdens je stage bestudeer je jurisprudentie, 
doe je literatuuronderzoek en schrijf je memo’s. Soms kun je mee naar cliëntmeetings en 
zittingen. Je wordt bij veel zaken betrokken en je zult verschillende mensen van de 
praktijk-groep assisteren. Daarnaast heb je ook regelmatig contact met onze 
andere student-stagiaires en zijn er veel sociale activiteiten, waaronder 
onze wekelijkse vrijdagmiddagborrel. Een stage duurt acht weken 
en start altijd op de eerste dag van de maand. Je kiest voor 
de praktijk-groep die jou het meest aanspreekt: 
Corporate M&A, Employment, Banking & Finance, 
Litigation, Competition & Trade, Real Estate, IP, IT & 
Commercial, Tax (Direct Tax, Indirect Tax, Transfer Pricing of 
Employee Benefits) of Corporate Structures (Notariaat). 

Meer weten?
Kijk op www.werkenbijbaker.nl of neem contact op via 
recruiment.amsterdam@bakermckenzie.com of via 020 - 551 74 02.

Aantal 
vestigingen:
77
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 “EEN PROCEDURE 
WINNEN? NIET 
ZONDER EEN BRILJANTE  
VOORBEREIDING”
 Arjan Adams
Advocaat | Associate

Werken bij Houthoff  is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je professionaliteit. 
We verwachten veel van je. Zo ook dat je voor jezelf weet wat jij nodig hebt om te winnen. 
Je daagt jezelf continu uit om de kern te bereiken. Voor een frisse blik op de zaak en een  
allesbepalend inzicht. Dat noemen we bij Houthoff  Going Beyond.

 Bekijk de video van Arjan op werkenbijhouthoff .com

 “EEN PROCEDURE 
WINNEN? NIET 
ZONDER EEN BRILJANTE  
VOORBEREIDING”
 Arjan Adams
Advocaat | Associate

Werken bij Houthoff  is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je professionaliteit. 
We verwachten veel van je. Zo ook dat je voor jezelf weet wat jij nodig hebt om te winnen. 
Je daagt jezelf continu uit om de kern te bereiken. Voor een frisse blik op de zaak en een  
allesbepalend inzicht. Dat noemen we bij Houthoff  Going Beyond.

 “EEN PROCEDURE 
WINNEN? NIET 
ZONDER EEN BRILJANTE  
VOORBEREIDING”
 Arjan Adams
Advocaat | Associate
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H O U T H O F F 

HOUTHOFF - GOING BEYOND
Houthoff is een onafhankelijk, toonaangevend Nederlands advocatenkantoor, gevestigd in Amster-
dam, Rotter-dam, Brussel, Londen en New York en heeft vertegenwoordigers in Houston, Singapore 
en Tokio. Onze 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs werken continu samen om ervoor 
te zorgen dat we er voor onze klanten zijn wanneer ze ons het meest nodig hebben. We helpen hen 
vooruit op kritieke momenten met prak-tische oplossingen voor complexe juridische problemen.

Cliënten & zaken waarvoor wij verder gaan wanneer ze ons het meest nodig hebben
Wij richten ons op zeer complexe transacties en geschillenbeslechting, waarbij wij internationale 
en nationale ondernemingen, financiële instellingen, private equity huizen en overheden adviseren 
over hun meest strate-gische en kritieke zaken. Of het nu gaat om het beoordelen van kansen of 
beperken van risico’s, we kijken altijd verder dan het vraagstuk van vandaag om tot een lange ter-
mijn oplossing te komen.

What’s in it for you?
Je ziet jezelf in de toekomst werken bij een groot, commercieel kantoor met een internationale 
focus. Je wilt voor jezelf de beste keuze maken en jezelf blijven ontwikkelen. De stap van student 
naar excellent advocaat, belastingadviseur of notaris zet je niet zomaar. Hierbij helpen wij jou graag.

Jaar  
van 
oprichting: 
1968

Hoofdkantoor: 
Rotterdam en 
Amsterdam

 
In 
het kort

 
 
 

Houthoff in 
50 woorden 

Houthoff is een onafhankelijk, 
toonaangevend Nederlands advo-

catenkantoor, gevestigd in vijf steden en 
heeft vertegenwoordigers in Houston, Singapore 

en Tokio. Onze 300 advocaten, notarissen en belas-
tingadviseurs werken continu samen om ervoor te 

zorgen dat we er voor onze klanten zijn wanneer 
ze ons het meest nodig hebben. We helpen 

hen vooruit op kritieke momenten 
met praktische oplossingen 

voor complexe juridische 
problemen.

Kom kennismaken
Hoe maak je de juiste keuze? Kom kennismaken. Wij bieden hiervoor meerdere mogelijkheden. 
Zo organiseren wij regelmatig een Houthoff Café en meerdere keren per jaar een Houthoff 
Inhousedag en Houthoff College Tour. Voor een intensievere kennismaking neem je 
deel aan een van onze Houthoff Masterclasses. Ten slotte is een student-stage 
of een studerend juridisch medewerkerschap bij uitstek de manier om onze 
dagelijkse praktijk te ervaren.

Heb je vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op:
Barbara van Dam  +31206056260 b.van.dam@houthoff.com  
Josephine van Meer  +31206056417  j.van.meer@houthoff.com
Roos Reijsenbach de Haan  +31206056246 r.reijsenbach@houthoff.com
       

Aantal 
vestigingen:
5

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
30 tot 40

Aantal  
medewerkers: 
300 advocaten, 
notarissen en belas-
tingadviseurs
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Hoe is uw studietijd verlopen? En uw loopbaan?
Ik heb goede herinneringen aan mijn Rotterdamse studententijd. Het was inhoudelijk 
interessant, er was veel te doen en je kunt je er goed ontplooien. Zelf ben ik o.a. lid 
geweest van Laurentius, en bestuurslid van Pecunia, een satelliet van de EFR op vakgebied 
financiering. Niet meteen een match met de rechtenopleiding, die kwam pas ook later. 
Gaandeweg, en de Erasmus is daar ook heel geschikt voor, ontdek je hoe economie en recht samenhangen. Het 
recht is de beste vriend van de welvaart schreef iemand laatst in een column, en zo is het. In mijn economische 
keuzevakruimte zat dat bijvoorbeeld in vakken Openbare financiën van prof Ritzen en Geld- en bankwezen van 
prof Bomhoff (beiden zijn later overigens nog minister geweest). Zo kwam ik er op om in mijn vierde jaar ook 
rechten er naast te gaan doen: de propedeuse en een stukje master nog tegelijk met afstuderen economie, de 
rest parallel aan een stage en militaire dienst. Tegenwoordige bestaat er een uitgelijnd mr drs-programma, maar 
ik herinner me vooral veel gepuzzel met examenmomenten en vrijstellingen en scherp plannen: overdag in het bos 
met de militairen, ’s avonds achter de boeken. Dit ook ter geruststelling van de huidige Corona-generatie: je kunt 
afstuderen op afstand.

Wat waren uw afwegingen in de keuze voor een juridische carrière bij de overheid?
Er zijn veel leuke en goede werkgevers, soms ook niet maar dan zijn de gesprekken wat korter. De rijksoverheid 
sprong er positief uit omdat ik het werk inhoudelijk het meest interessant vond en de ontwikkelingsmogelijkhe-
den het beste. Als het om het juridische gaat ben je bij de overheid creatief en scheppend bezig: je helpt immers 
mee de wet- en regelgeving te ontwerpen, en hebt ook grote invloed op de keuzes daarin. Het thema van jullie 
Meesterweek (What’s next), is ook de beste samenvatting van mijn loopbaan: steeds komt er weer wat op je pad 
of krijg je kansen. In mijn loopbaan bij eerst Financiën en daarna drie andere ministeries waren dat achtereenvol-
gens de schuldenproblemen na de val van het Oostblok, een plaatsing in Londen, oprichting van de AFM, wit-
wasbestrijding en de nasleep van 9/11, regulering van de arbeidsmarkt, leiding aan een paar reorganisaties en nu 
wetgeving en juridische zaken. 

Zou u ons wat meer kunnen vertellen over uw functie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid? 
In mijn huidige baan geef ik leiding aan zo’n dertig juristen. We behandelen de juridische zaken van het 
ministerie van JenV, en hebben een rijksbrede rol in de beoordeling van voorgenomen regelgeving. Dit is een hele 
korte samenvatting, het leukste vind ik de mix tussen korte- en langetermijndoelen, en de korte lijnen met onze 
bewindspersonen. Dat geldt niet alleen voor mijzelf, maar voor elke medewerker bij ons die wat serieus te 
bespreken heeft. Een positief cultuurelement dat je misschien niet meteen bij zo’n torenflat als ons ministerie 
verwacht.

Wat wilt u studenten meegeven?
Drie dingen: volg je belangstelling en ga in je studie ook de diepte in, de precieze richting maakt niet zoveel uit. 
Neem onderweg een buitenland-periode mee, bij mijn kinderen heb ik gezien hoe leuk dat is en dat dat heel veel 
beter is georganiseerd dan 25 jaar geleden. En kijk bij je keuze voor een baan over de precieze eerste functie en 
salaris heen, maar beoordeel vooral wat je werkgever in jou investeert en wat je exposure en verdere kansen zijn. 
Dat maakt namelijk het echte verschil.

In het kader van WHAT’S NEXT!:

mr. drs. Klaas Werkhorst  
Geinterviewd over zijn studietijd en functie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
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H E T  M I N I S T E R I E  VA N  J U S T I T I E  E N  V E I L I G H E I D

Jaar  
van 
oprichting: 
1815

 
 
Aantal  
medewerkers: 
100.000+

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
Honderden

 
 

Hoofdkantoor: 
Den Haag

 
In 
het kort

Ministerie van 
J&V in 50 woorden

JenV is verantwoordelijk voor 
onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin 

mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht 
hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van 

Justitie en Veiligheid werkt bovendien aan een veiliger 
en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat sa-

men met partners als gemeenten, onderwijs-
instellingen, bedrijven, inspecties en de 

Belastingdienst.

Werken aan recht en veiligheid
Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werken meer dan 100.000 mensen aan 
recht en veiligheid. Dat doen zij bij uiteenlopende organisaties: van de politie tot de Dienst 
Justitiële Inrichtingen, van het bestuursdepartement tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven en 
van het Nationaal Cyber Security Centrum tot de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dat is werk waar 
iedereen iets van vindt, want recht raakt mensen. Dilemma’s zijn eerder regel dan uitzondering. 
Dat is ingewikkeld én mooi tegelijk. Dit brede werkterrein vraagt om mensen met verschillende 
achtergronden, capaciteiten en denkwijzen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Ook voor juristen is de diversiteit aan werkzaamheden groot. We hebben typische juridische 
functies, bijvoorbeeld officieren van justitie, rechters en wetgevingsjuristen. Als jurist kun je 
echter ook aan de slag als bijvoorbeeld beleidsmedewerker of adviseur van een directeur-generaal.

Werken bij en stages
JenV zoekt mensen met inlevingsvermogen en vakmanschap die verbinding zoeken en de gedre-
venheid hebben om bij te willen dragen aan recht en veiligheid. Voor studenten en starters zijn er 
vele verschillende mogelijkheden. Stage lopen kan bij al onze organisaties en ook voor starters op 
de arbeidsmarkt kunnen instromen op reguliere vacatures maar ook via traineeprogramma’s. 
Zo is er het meer generalistische  Rijkstraineeprogramma maar ook zijn er programma’s 
die specialistisch van aard zijn zoals de Traineeships voor Overheidsjuristen of 
Wetgevingsjuristen en het OM-traineeship. 

Meer informatie en onze vacatures vind je op 
www.werkenvoornederland.nl
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R EC H T B A N K  R OT T E R D A M 

De 
Rechtspraak  

 
Aantal  
medewerkers: 
950, waarvan 200 
rechters 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
30

 
 

Hoofdkantoor: 
Rotterdam en
Dordrecht

 
In 
het kort

Rechtbank 
Rotterdam in 50 

woorden
Rechtbank Rotterdam is bevoegd om 

in haar arrondissement recht te spreken in 
eerste aanleg. De rechtbank behandelt zaken in 

de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- 
en jeugdrecht, handel, insolventie en kanton. 

Rechtbank Rotterdam
Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties in 
Rotterdam en Dordrecht behandelen 200 rechters jaarlijks 185.000 rechtszaken. Zij worden daarbij 
ondersteund door juridisch medewerkers, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering. 
De rechtbank behandelt zaken in de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- en 
jeugdrecht, handel, insolventie en kanton. Daarnaast hebben we een aantal specialismen: 
• Rechtbank Rotterdam is een van de vier concentratierechtbanken, waar terrorisme- en andere 

grote landelijke (straf)zaken worden behandeld.  
• Onze maritieme kamer behandelt als enige in Nederland zaken die met scheepvaart, de haven 

en vervoer te maken hebben. 
• Als enige rechtbank in Nederland oordelen we in geschillen over delen van het economisch be-

stuursrecht (besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten 
en de Nederlandsche Bank).

• Om blijvend te zorgen voor toegankelijke, effectieve rechtspraak ontwikkelen we innovatieve 
projecten zoals de Combi-zittingen huiselijk geweld, de Rotterdamse regelrechter, de Schul-
denrechter en Wijkrechtspraak. 

Werken bij
Bij rechtbank Rotterdam werken gemotiveerde professionals die houden van aanpakken, in een 
goede sfeer. We staan open voor vernieuwende initiatieven en feedback. Kennis delen 
met collega’s en je ontwikkelen in je vakgebied vinden we belangrijk. Voor jonge 
juristen is er een netwerkvereniging, die interessante én gezellige activiteiten 
organiseert. Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we 
graag terug in de samenstelling van onze organisatie. 

Stage
Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samen-
leving en weten hoe de rechtspraak in de praktijk 
werkt? Kom dan stage lopen bij ons. Tijdens je stage doe 
je kennis op die je tijdens je studie kunt gebruiken en waar je 
iets aan hebt in je verdere loopbaan. Het komt regelmatig voor dat 
studenten na afloop van een stage gedurende de rest van hun studie als 
zittingsgriffier werken voor de rechtbank. Een stage kan zelfs leiden tot een 
baan. We garanderen je een leerzame tijd. Zie: https://www.rechtspraak.nl/Orga-
nisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Over-de-
rechtbank/Paginas/Stages.aspx

Aantal 
vestigingen:
2
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VA N  D O O R N E

Jaar  
van 
oprichting: 
1930

 

Aantal  
medewerkers: 
195 advocaten, 
notarissen en 
fiscalisten

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 42

Aantal starters-
plekken per 
jaar: 20

 
 
 
Hoofdkantoor: 
Amsterdam

 
In 
het kort

 
 

Van Doorne 
in 50 woorden 

   

Van Doorne is een toonaangevend 
onafhankelijk Nederlands kantoor in Am-

sterdam. Met ongeveer 200 advocaten, notaris-
sen en fiscalisten adviseren wij cliënten al 90 jaar. Wij 

zijn een informele en open organisatie: we bekijken 
vragen vanuit verschillende perspectieven met 

creativiteit en een open blik. Van Doorne 
gaat verder, maar blijft dichtbij. 

Gaat verder | Blijft dichtbij
Mensen en organisaties sterker maken en samen bouwen aan verantwoorde, duurzame oplossingen: 
dat is onze missie en die is terug te vinden in het hele kantoor. Daarom krijg je bij ons de ruimte om 
jezelf te zijn, initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen.

Over Van Doorne
Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met ongeveer 200 advoca-
ten, notarissen en fiscalisten adviseren wij cliënten al 90 jaar. Wij zijn een informele, open organi-
satie: om vragen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, is creativiteit nodig en een open 
blik. Daarom hechten we aan diversiteit. Dat leidt tot betere oplossingen voor onze cliënten. Als zij 
succesvol kunnen opereren, hebben wij ons doel bereikt.

Jouw carrière, jouw verantwoordelijkheid
Bij Van Doorne ben je nooit uitgeleerd. Met juridisch inhoudelijke cursussen, jurisprudentielunches, 
studiedagen, trainingen en seminars leggen wij de basis voor een succesvolle juridische carrière. 
Zowel tijdens je stage als daarna investeren wij in je ontwikkeling. Dat doen wij samen: Van Doorne 
biedt je de tools om te groeien, het initiatief ligt bij jou.

Meer weten? Neem contact op met:
Isabel Kooij (recruiter)  +31615592184  kooij@vandoorne.com

Aantal 
vestigingen:
2

Talenten
Werken bij Van Doorne is werken aan je ontwikkeling. Of je nu op zoek bent naar een 
stage, of afgestudeerd bent en de volgende stap in je carrière neemt. Wij 
zoeken altijd getalenteerde student-stagiaires, advocaat-stagiaires, 
kandidaat-notarissen en fiscalisten die het beste uit zichzelf halen, 
die ambitie hebben, kansen herkennen én grijpen. Kijk voor de 
mogelijkheden op www.vandoorne.com/werkenbij
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Spraakmakende en mediagevoelige zaken, omvangrijke 

contracten, veel betrokken partijen, grote belangen 

en internationale componenten: dat is dagelijkse 

kost bij Van Traa. Je kunt daarbij denken aan 

stormschades, vliegrampen, handelsgeschillen, product 

recall, aanvaringen, brandschades, instortingen en 

vastgehouden containers. Het wordt in ieder geval 

complex, dus: fasten your seatbelt! 

Zie voor meer informatie over stages 

www.werkenbijvantraa.nl of neem contact op met 

Tomas Uildriks (uildriks@vantraa.nl)

” International trade, transport & insurance

Welcome on board!



VA N  T R A A  A D VO C AT E N

Jaar  
van 
oprichting: 
1898

 
 
Aantal  
medewerkers: 
60 (waarvan circa 
30 advocaten) 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
6

 
 

Hoofdkantoor: 
Rotterdam

 
In 
het kort

Van Traa  in 
50 woorden

Van Traa is een toonaan-
gevend Rotterdams kantoor met 

ongeveer 30 advocaten. 
Van Traa is gespecialiseerd op het gebied van 

Internationale Handel, Transport & Logistiek en 
Verzekering & Aansprakelijkheid.

Onze cliënten zijn nationale en internationale ondernemin-
gen, zoals handelshuizen, transport- en overslagbe-

drijven, financiële dienstverleners zoals banken, 
makelaars en verzekeraars, luchtvaart-

maatschappijen, bouw- en aanne-
mingsbedrijven en rederijen.

Over Van Traa
Omvangrijke schades, veel betrokken partijen, grote belangen en vaak internationale componen-
ten: dat is dagelijkse kost bij Van Traa. Denk bijvoorbeeld aan aanvaringen, ladingschades, vliegram-
pen, stormschades, brandschades, handelsgeschillen, waterschades, instorting en vastgehouden 
containers. Deze en vele andere complexe en uitdagende zaken worden door Van Traa behandeld. 
Van Traa is sinds 1898 een toonaangevend Rotterdams kantoor met ongeveer 30 advocaten op 
het gebied van transport, logistiek, internationale handel en verzekering & aansprakelijkheid. 
Onze kennis en expertise geven wij sindsdien door aan steeds nieuwe generaties advocaten.
Tot onze cliënten behoren onder andere grote rederijen, verzekeringsmaatschappijen, handelshui-
zen en (lucht)vervoerders.

Werken bij Van Traa 
De advocaten van Van Traa staan met beide benen op de grond, vinden persoonlijk contact met de 
cliënt belangrijk en hechten aan een professionele en plezierige werksfeer. Humor is een pre. Ons 
kantoor biedt een gedegen opleiding en praktijkgerichte begeleiding, zodat je zelfstandig leert 
vraagstukken op te lossen en te procederen.
Stage
Als student-stagiaire loop je zes weken mee met de verschillende praktijkgroepen van Van Traa en 
ervaar je hoe het is om advocaat te zijn bij een internationaal opererend kantoor. Je gaat 
bijvoorbeeld mee naar zittingen en besprekingen en je doet verschillende soorten 
opdrachten. Na afloop heb je een goede indruk van onze inhoudelijke 
werkzaamheden en de sfeer op kantoor. 
Zit jij in het laatste fase van je studie en heb je interesse in een 
student-stage? Neem dan contact op met Robin Petersen 
(petersen@vantraa.nl) of kijk op www.werkenbijvantraa.nl.

Aantal 
vestigingen:
1

Advocaat-stage
Klaar voor het echte werk? 
Ben jij (bijna) afgestudeerd in het Nederlands recht met 
uitstekende resultaten en heb je affiniteit met één van onze 
rechtsgebieden? Heb jij een recht-door-zee-mentaliteit en ben je 
creatief en ambitieus? Dan maken we graag kennis met jou.

Neem voor meer informatie over de advocaat-stage en de sollicitatieprocedure 
contact op met Thomas Giesbertz (giesbertz@vantraa.nl) of kijk op 
www.werkenbijvantraa.nl.
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Nuchter en deskundig advocatenkantoor in Rotterdams Scheepvaartkwartier

We zullen je niet vragen tot het uiterste te gaan, je tanden 
in een zaak te zetten of die extra mile te gaan. Dat vinden 
wij namelijk vanzelfsprekend. Onze cliënten verwachten 
dat ook. Wat wij wél van je vragen is jezelf op verschillende 
terreinen te ontwikkelen, óók buiten de advocatuur.

Libertas Advocaten is een sanctierecht kantoor met nauwe 
banden met de Erasmus Universiteit en de wetenschap. 
De advocaten van ons kantoor verzorgen onderwijs,  
publiceren regelmatig en zijn betrokken bij de tot- 
standkoming van wetgeving en wetenschappelijk on-
derzoek. We leggen de lat hoog, maar wij vinden het  
daarbij ook belangrijk om te werken in een gemoedelijke 
sfeer en een inspirerende omgeving. In ons monumen- 
tale kantoorpand aan de Parklaan komen die twee  
aspecten samen. Wij voelen ons thuis in het Rotterdamse 
Scheepvaartkwartier.

Bij Libertas Advocaten wordt in teamverband gewerkt. 
Aangezien in (bestuurs)strafrechtelijke zaken ook vraag-
stukken aan de orde kunnen zijn die (deels) buiten dit 
rechtsgebied (sanctierecht) vallen, wordt zo nodig samen-
gewerkt met andere toonaangevende advocatenkanto-
ren. De ervaring leert dat het samenwerken met specia-
listen voor cliënten het beste resultaat oplevert. Daarbij 
ontwikkel je overigens ook jezelf én je netwerk.

Als je de advocatuur overweegt zou je tijdens je studie al 
bij verschillende advocatenkantoren ervaring moeten op-
doen. Wij maken graag kennis met studenten, gevorderde 
advocaat-stagiairs en advocaten, die te veel capaciteiten 
hebben om alleen advocaat te zijn.

Kijk op libertasadvocaten.com of neem contact met ons 
op via info@libertasadvocaten.com

© Sacha Grootjans

Paul Verloop en Melis van der Wulp, oprichters van Libertas Advocaten.



Beleef de 
beroepspraktijk

Direct je handen uit de mouwen steken?
Ga voor één van onze topmasters 
met een praktijkelement.

∞ Aansprakelijkheid en Verzekering
∞ Arbeidsrecht
∞ Toga aan de Maas

eur.nl/esl/masters





B L I K  T E R U G :  M E E S T E R W E E K  D O O R  D E  J A R E N  H E E N 

De Meesterweek zal dit jaar haar 31e editie neerzetten en dat is ontzettend bijzonder. Al 
eenendertig jaar lang is de Meesterweek een drukbezocht evenement. Jaarlijks komen grote 
aantallen rechtenstudenten vanuit heel Nederland op de Meesterweek af. Dit grote succes is 
natuurlijk te danken aan de vele jaren tijd en inzet die door de Meesterweek Commissies in de Meester-

weken is gestoken. Om deze reden blikken wij kort terug op de Meesterweken van de afgelopen 5 jaar.

30E MEESTERWEEK - LIMITLESS
Een terugblik op de 30e Meesterweek 
Het voelt nog maar zo kortgeleden dat wij als 30ste Meester-
week op ons eindfeest stonden: zoveel opluchting dat alles goed 
was gegaan! Maar ook al snel heimwee, omdat we wisten dat de 
Meesterweek organiseren maar eenmalig is. De Meesterweek is 
een prachtig evenement en wij hadden de eer een extra onverge-
telijke lustrumeditie te mogen organiseren! Eén van de hoogte-
punten was toch wel echt de opening in Hotel New York: er waren 
grote inspirerende sprekers, een groot deel van de deelnemers 
was al aanwezig, maar ook al onze vrienden en familie waren erbij. 
Daar kwam nog eens bij dat we een prachtig uitzicht over de skyline van Rotterdam hadden. Maar ook de 
momentjes die de deelnemers en kantoren niet meekregen waren ontzettend leuk en waardevol: de brakke 
ochtenden (desondanks werd er heel hard gewerkt), de meest luxe lunches tijdens kantoortijd, alle beno-
digdheden van de opening in een Lev proppen waardoor de bijrijder de hele rit met een banner in zijn oor 
wordt gebeukt, de carnavalsmuziek tegen onze middagdipjes en ga zo maar door. Je creëert een enorm 
sterke band onderling. Wij kijken terug op een succesvolle 30e Meesterweek en op een mooie tijd die wij 
niet snel zullen vergeten! Wij verheugen ons om te zien wat voor spektakel de 31ste Meesterweek zal 
worden.
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28E MEESTERWEEK - FOCUS

Een terugblik op de 28e Meesterweek
Onze Meesterweek richtte zich specifiek op waar de focus 
van studenten ligt en waar zij heen willen met hun rech-
tenstudie. Om dit te bereiken hebben wij drie nieuwe the-
madagen georganiseerd. Daarnaast hebben wij de Haven-
dag in een nieuw jasje gestoken waarbij wij “onze stad” op 
spectaculaire wijze konden laten zien vanaf het water. Wij 
kijken met veel trots terug op de 28e Meesterweek, waarin de 
grootste Recruitmentdag tot dan toe heeft plaatsgevonden. 
Naast het organiseren van deze geslaagde twee weken, was 
het samenwerken met elkaar onwijs leerzaam en gezellig!

27E MEESTERWEEK -DARE TO DISTINGUISH
Een terugblik op de 27e Meesterweek 
Een throwback naar ‘onze’ Meesterweek... Het begon 
allemaal met een beleidsweekend, waarin we onze creati-
viteit erop loslieten. Grootse ideeën. Ons werd geadviseerd 
niet te veel te veranderen aan het Meesterweek-concept. 
Lekker tegen de stroom ingaan dus. Ja, ons thema was niet 
voor niets ‘dare to distinguish’. De samenwerking met de 
Fiscale Taxateurs werd gerealiseerd, waardoor de Meester-
week een dag rijker werd: Fiscale Dag. De Opening kreeg een 
heel ander jasje. Daarnaast werd een dag over IE-recht aan 
de Meesterweek toegevoegd, waarbij zowel de advocatuur 
(Ploum) als het bedrijfsleven (Unilever) de revue passeer-
den. En niet te vergeten: een nieuwe locatie voor de Recruit-

mentdag. Onze Rotterdamse trots bracht ons naar de Kuip. 

26E MEESTERWEEK -  YOUR POTENTIAL, THEIR INTEREST

Een terugblik op de 26e Meesterweek 
Naast de geheimen van het eindfeest in Club Vibes was 
een van de meest memorabele momenten van de 26e 
Meesterweek de Official Partner dag. Samen met een 
geselecteerde groep derdejaars- en masterstudenten reis-
de wij per Thalys af naar het kantoor van onze hoofdspon-
sor Eversheds in Parijs. Na een welkom met uiteraard verse 
croissants, een inhoudelijk programma en tot in de punt-
jes verzorgde lunch bestond het tweede deel van de dag 
uit een boottocht over de rivieren van de Franse hoofdstad 
met uitzicht op haar schitterende architectuur. Uiteraard 
sloten we deze memorabele dag niet af zonder een poseer-

momentje bij dé bezienswaardigheid van Parijs, de Eiffeltoren

Van acquisitie lopen tot uren lang bivakkeren op ons kantoor op de 7e verdieping van het H-gebouw en van 
promotieweken tot kantoorbezoeken: als commissie hebben we een geweldige tijd gehad. Alle grappen en 

grollen missen wij wel (en elkaar natuurlijk)... 

Een terugblik op de 29e Meesterweek 
Ons jaar als 29e Meesterweek begon op het vertrouwde 
Meesterweek kantoor op de 7e verdieping van Tinbergen 
Building met een prachtig uitzicht. Vanaf dag één hebben 
wij ons voor de volle 100% ingezet om een mooie twee we-
ken neer te zetten. Na kantoordagen werd vaak wat gegeten, 
gedronken en verder gebrainstormd. Wij hebben ontzettend 
veel van elkaar geleerd en hebben het erg gezellig gehad als 
29e Meesterweek. Wij werkten toe naar onze standperiode 
in januari, waarbij voornamelijk de poffertjeskraam een groot 
succes bleek te zijn. Daarnaast waren wij ontzettend blij dat 
de inschrijvingen zo hard gingen, dat we aan het begin van de 

tweede week van de standperiode al bijna volledig vol zaten. 
Onze twee nieuwe dagen in het teken van Internationaal & Europees recht en Aansprakelijkheid & Verze-
keringen werden goed ontvangen. De enthousiaste reacties van deelnemers en 
organisaties/kantoren tijdens de 29e Meesterweek maakten het voor ons een succesvolle editie om op 
terug te kijken.  

29E MEESTERWEEK - IMPACT
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B L I K  VO O R U I T :  M E E S T E R W E E K  I N T E R E S S E

Tijd om vooruit te blikken. Na de 31e Meesterweek is het aan de 32e Meesterweek Commissie om de uitdaging 
aan te gaan en van de Meesterweek wederom een groot succes te maken. Houd jij van een uitdaging? Wil jij jezelf 
ontwikkelen? Wil jij je een half jaar lang, waarvan deels fulltime, inzetten voor de Meesterweek? Solliciteer 
dan wanneer de sollicitaties opengaan voor de 32e Meesterweek. Lees hieronder wat de functies inhouden en 
wat je ervan kunt verwachten. Mocht iets desondanks onduidelijk zijn? Schroom dan niet ons te benaderen.

VOORZITTER - Sietske Prosman

Als Voorzitter ben jij de persoon die de Meesterweek daadwerkelijk 
vertegenwoordigt. Het is jouw taak om te zorgen voor een goede ge-
structureerde maar ook vooral een gezellige werksfeer. Het takenpak-
ket van de Voorzitter is een van de meest gevarieerde en dat maakt de 
functie ook zo leuk! Je bent namelijk betrokken bij alle aspecten van 
de Meesterweek. Tijdens dit jaar word je dus niet enkel een acquis-
tie-expert, maar ook een echte profesional op het gebied van marke-
ting. Ook krijg je de mogelijkheid om je managementskills te ontwikkelen. 

                                                 SECRETARIS - Thom van Ark

Als Secretaris van de Meesterweek richt je je voornamelijk op de interne aan-
gelegenheden waar de Meesterweek mee te maken krijgt.  Denk hierbij aan 
het organiseren van de staffers- en promoperiode, het up-to-date houden 
van onze website en het bijhouden van de planning. Tot slot ben je het aan-
spreekpunt voor (aanstaand) deelnemers, wat de functie erg sociaal maakt.

Het leuke aan de functie Secretaris is de vrijheid die je hebt in het bedenken 

van nieuwe initiatieven en het aanhalen van nieuwe partners. Daarnaast is 

PENNINGMEESTER - Senne Markesteijn 

De Penningmeester is al gekozen vanuit de JFR en besteedt 1 à 2 dagen 
per week aan het organiseren van de Meesterweek. Hij draagt zorg voor 
alle financiële zaken en is dan ook financieel eindverantwoordelijk. 

Mijn functie houdt zich onder andere bezig met: het maken van de begro-
ting; het verrichten van betalingen en deze verwerken in de administratie; 
het opstellen van facturen; het langetermijnbeleid en het toekomstper-
spectief van de Meesterweek.  

Het organiseren van de Meesterweek is een super mooie toevoeging op je studententijd, het is namelijk naast 
dat het gezellig is ook nog eens super leerzaam. Ben je nu geïnteresseerd in de functie als Voorzitter of in de 
Meesterweek in het algemeen, stuur me dan vooral een berichtje!

de functie erg interactief, omdat je vrijwel met iedereen in contact staat: de overige functies, de staffers, de JFR 
en de (aanstaand) deelnemers.

Mocht je nog vragen hebben over de functie Secretaris, de Meesterweek in algemene zin of gewoon zin hebben 
in een strakke bak koffie, stuur me dan vooral een bericht!

Verder is de functie van Penningmeester erg veelzijdig, want aan bijna elke beslissing zit wel een financieel 
aspect verbonden. Zo kijkt de Penningmeester met de Commissarissen Externe Betrekkingen naar de organisatie 
van de themadagen en de  Recruitmentdag, en met de Commissaris Marketing naar promotiemiddelen. Het is 
hartstikke leuk om bij te dragen aan het  organiseren van een geweldig evenement als de Meesterweek.
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COMMISSARIS EXTERNE BETREKKINGEN - Carly Baas

Als team van Commissaris Externe Betrekkingen ben je gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de acquisitie van de Meesterweek.

Vanaf augustus start je met de acquisitie en onderhoud je veel contact 
met kantoren. Naast dat je allerlei soft skills traint tijdens acquisitiege-
sprekken, kom je met enorm veel verschillende kantoren én rechtsgebie-
den in aanraking. De hele periode tot aan de Meesterweek houd jij het 

COMMISSARIS EXTERNE BETREKKINGEN - Philine Bertrams 
Hi! Ik zal je via deze manier iets meer proberen te vertellen over de functie 
Commissaris Externe Betrekkingen, stiekem toch wel de allerleukste. 
Als Commissaris Externe Betrekkingen loop je de acquisitie voor de 
Meesterweek. Dit betekent dat je in gesprek gaat met kantoren over een 
eventuele samenwerking tussen dat kantoor en de meesterweek. Dit is 
trouwens niet alleen met kantoren, er zijn ook talloze andere partners 
zoals instanties of interessante sprekers. Zij zullen meedoen aan thema-

dagen, masterclasses en onze uiteindelijke parel: de Recruitmentdag. 

COMMISSARIS MARKETING- Gabriela Trogrlic
Als Commissaris Marketing ben je vooral bezig met de promotie van de 
Meesterweek. Je zorgt ervoor dat de Meesterweek naar buiten toe goed 
zichtbaar is. Dit doe je met de online promotie en natuurlijk ook met de 
offline promotie. Het doel is om zo veel mogelijk ambitieuze en enthousias-
te studenten te bereiken en de naamsbekendheid van de Meesterweek te 
vergroten. 

Tijdens het organiseren van de Meesterweek gebeurt er achter de schermen 
ontzettend veel. Je zal als Commissaris Marketing specialist worden in 

Zo ben je van voor af aan betrokken bij de invulling van themadagen, dat maakt deze functie ook extra leuk en 
divers! Als Team Extern ben je ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Recruitmentdag, het grootste 
evenement van de Meesterweek.

Het organiseren van de Meesterweek is veelomvattender dan je denkt en daarom een enorme uitdaging naast je 
studententijd! Mocht je nu geïnteresseerd zijn in de functie van Commissaris Extern, dan kan je mij altijd 

benaderen!

Samen met de andere Commissaris Extern ben je namelijk ook verantwoordelijk voor de Recruitmentdag. Op 
deze dag komen er veel kantoren en nog meer studenten samen om verschillende workshops bij te wonen en 
eventuele gesprekken te voeren. 

Wat ik naast het directe contact met de kantoren zo leuk vind is dat je deze functie niet alleen doet. De functie 
Commissaris Externe Betrekkingen is namelijk een duo functie, je doet het allemaal samen. Zo loop je samen de 
acquisitie, onderhoud je het contact met de kantoren en kun je erg veel overleggen. Persoonlijk vind ik dit ook 
wel echt een pluspunt van deze functie aangezien het fijn is dat je ook soms even kan sparren met elkaar over 
hoe het een en ander aangepakt moet worden of weet je mede Commissaris Externe betrekkingen net weer die 
ene goede zin voor een mailtje. 

Lijkt het jou super leuk om de 32e Meesterweek te gaan organiseren en spreekt deze functie je aan, neem vooral 
contact met me op en dan beantwoord ik graag al je vragen. Het organiseren van zo’n groot evenement is, naast 
super leerzaam, ook een super gezellige toevoeging aan je studententijd en netwerk.

programma’s zoals InDesign, Illustrator en After Effects. Tutorials op Youtube zullen hiervoor je beste vriend zijn. 
Steek je graag je handen uit de mouwen en ben je creatief, dan is deze functie zeker wat voor jou. Het leuke van 
de functie Commissaris Marketing is dat alles wat je bedenkt en maakt naar buiten toe zichtbaar is of wordt.

Als je houdt van wat extra uitdaging en gezelligheid in je studententijd dan is het organiseren van de Meester-

week zeker wat voor jou! Voor vragen kan je mij altijd benaderen!
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D E  M E E S T E R W E E K  O P  S O C I A L  M E D I A 

WWW.MEESTERWEEK.NL

INSTAGRAM
@MEESTERWEEK

FACEBOOK
@MEESTERWEEK

L INKEDIN
@MEESTERWEEK



TOT  VO LG E N D  J A A R !
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