FORWARD
32e Meesterweek

14 t/m 28 januari 2022
Nieuwe themadagen:
Arbeidsrechtdag,
Milieurechtdag en meer.

Bekijk onze nieuwe
website:
www.meesterweek.nl

Kantoren en
organisaties:
HVG Law en meer

Blik vooruit:
Meesterweek interesse
Solliciteer jij voor de 33e
Meesterweek?

Artikelen over
FORWARD: Merel Pontier
en Babette van Burg

D AG E N OV E R Z I C H T

14 januari t/m 28 januari 2022

VOORWOORD

Geachte lezer,
Thuisonderwijs, stages volgen vanachter je bureau en opstapelende maatregelen. Twee jaar geleden hadden we het weggelachen, nu orde van de dag: het nieuwe normaal. Na een volledige online editie van de Meesterweek en coronaproof leven, is het tijd om naar voren te kijken. Daarom
zal tijdens de 32e editie van de Meesterweek het thema ‘FORWARD’ centraal staan. Als starter
sta je aan het begin van een fantastische carrière en de Meesterweek zal daarbij de perfecte opstap zijn naar een stage of baan. Wij willen graag jou, de student, aansporen zoveel mogelijk uit
je studententijd te halen en zoveel mogelijk vooruit te kijken naar jouw perfecte toekomstbeeld!

‘Als starter sta je aan het begin van een fantastische carrière en de Meesterweek zal daarbij de perfecte opstap zijn naar een stage of baan.’
In dit magazine kan je lezen over de groei die de Meesterweek de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De groei die de Meesterweek kenmerkt heeft zich deze editie geuit in de innovatie van de themadagen. Deze editie zijn er drie nieuwe themadagen geïntroduceerd: de Arbeidsrechtdag, Banking & Finance dag en de Milieurechtdag.
Het arbeidsrecht is altijd een populair rechtsgebied geweest en kent gespecialiseerde
Wij
secties bij veel van onze partners. Vanuit studenten kent het rechtsgebied ook
introduceren
een groeiend interesse. De stap naar een nieuwe themadag werd door de
drie nieuwe
commissie snel gezet. De Milieurechtdag is een andere nieuwe
themadagen in de
themadag deze editie. Het zal niemand ontgaan zijn dat er
32e editie van de Meeswereldwijd steeds meer aandacht is voor het milieu en dat
terweek: Arbeidsrechtdaarnaast ook steeds meer studenten bezig zijn met
dag, Banking & Finance
duurzaamheid. In de juridische wereld zijn er tevens steeds
dag en
meer grote rechtszaken over het beschermen van het milieu. Tijd
voor uitlichting bij de Meesterweek. Tot slot de Banking & Finance dag,
Milieurechtdag.
waarmee wij hebben gepoogd de financiële dag in een nieuw jasje te steken.
In dit magazine zijn alle themadagen opgenomen alsmede onze
samenwerkingspartners.
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Naast de themadagen en Recruitmentdag verdient ook het Openingscongres benoeming. Het Openingscongres zal dit jaar plaatsvinden in de Balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam. Als sprekers
mogen wij deze editie Merel Pontier, advocate die zich inzet voor gevangen op death row, en Frank
Zandee, partner bij HVG Law verwelkomen. Tevens zal er een Mystery Guest aanschuiven. Tot slot, onze
dagvoorzitter is niemand minder dan Jort Kelder. Hij zal gedurende de avond de gesprekken leiden.
We verwelkomen jou graag tijdens de Meesterweek van 14 januari tot en met 28 januari 2022.
Veel leesplezier!
Met hartelijke groet,

Marie-Claire Doesburg
Voorzitter 32e Meesterweek
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OV E R Z I C H T T H E M A D AG E N

De Meesterweek biedt dagen in verschillende vormen aan. Zo hebben wij het Openingscongres, de Recruitmentdag, elf verschillende themadagen en 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 deelgenomen. 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.

Themadagen
Openingscongres

Eerstejaarsstudenten
X

Strafrechtdag

Tweedejaarsstudenten

Derdejaarsstudenten

Masterstudenten

X

X

X

X

X

X

X

X

Arbeidsrecht
IE-rechtdag

X

X

X

Techdag

X

X

X

X

X

Banking & Finance
Propedeusedag

X

Handelsrecht

X

X

X

Milieurechtdag

X

X

X

Ondernemingsrecht

X

X

X

Vastgoedrecht

X

X

X

X

X

X

X

Recruitmentdag
Eindfeest

X

X
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O P E N I N G S C O N G R E S - G O I N G F O R WA R D W I T H H VG L AW

Vrijdag 14 januari
Doelgroep: Iedereen
Locatie: Wereldmuseum Rotterdam
Deelname: Gratis
Programma:

19:00
19:15
19:30
21:00
22:00

Inloop
Deuren sluiten
Sprekers over ‘FORWARD’
Borrel
Einde

Op 14 januari 2022 zal het Openingscongres plaatsvinden. Het thema ‘Forward’ zal
uitgebreid besproken worden in de balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam.
Jort Kelder neemt de taak van dagvoorzitter op zich en, samen met hem, verwelkomen wij mr.
Merel Pontier en mr. Frank Zandee als sprekers. Tevens zal er een Mystery Guest aanschuiven.
Deze
Mystery
te
waard
om

Guest
een

is
een
grote
bezoekje
voor
te

naam.
brengen

Zeker
aan

de
moeide
Opening.

Merel Pontier begon in 2010 aan haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde in 2016 haar master Strafrecht af. Daarna heeft zij gewerkt bij het
Openbaar Ministerie. Na het voorbij zien komen van de zaak Clinton Young in een documentaire, besloot zij hem hierover te schrijven. Clinton Young zat vast op Death Row en Merel Pontier kwam tot de conclusie dat Clinton Young de gepleegde misdaden eenvoudig weg niet
gepleegd kon hebben door het nalopen van de feiten. Zij heeft het haar doel gemaakt om Clinton Young te helpen en te bewijzen dat hij onterecht vast zat. Om dit doel te kunnen bewerkstelligen heeft zij de Clinton Young Foundation opgericht. Merel Pontier heeft daarna ook nog
een master gevolgd in Austin Texas over capital punishment en heeft deze in 2020 afgerond.
Frank Zandee is partner bij HVG Law, Hoofdpartner van de Meesterweek. Frank Zandee is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn afstudeerrichting is bedrijfsjuridisch. In 2005 heeft Frank Zandee de postdoctorale specialisatieopleiding ‘Corporate Structures’ aan de Grotius Academie cum laude afgerond. Sinds 1999 is Frank Zandee werkzaam bij
HVG Law. Vanaf 1 juli 2010 als partner en in 2018 is Frank Zandee toegetreden tot het bestuur.
Jort Kelder studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en daarnaast was hij ook persvoorlichter van het Hoofdbestuur van de JOVD. Jort Kelder begon als stagiair bij het zakenblad Quote
en in december 1993 werd hij hoofdredacteur bij het bekende blad. Tevens heeft Jort Kelderverschillende boeken geschreven. Vanaf 2000 heeft hij verschillende televisieprogramma’s gepresenteerd
voor NET5, Talpa, KRO, AVRO en VPRO. Ook is Jort Kelder tegenwoordig de presentator van OP1.
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S T R A F R EC H T D AG - T W O S I D E S TO E V E RY S TO RY

Maandag 17 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: Openbaar Ministerie en Libertas
Advocaten
Deelname: € 5

09:00
12:00
13:00
14:00
17:00
18:00

Ontvangst Openbaar Ministerie
Lunch Openbaar Ministerie
Afsluiting programma Openbaar Ministerie
Ontvangst Libertas Advocaten
Borrel Libertas Advocaten
Afsluiting programma Libertas Advocaten

De eerste themadag zullen wij aftrappen met het
strafrecht, één van de meest bekende en actuele
rechtsgebieden. Dit jaar zullen we tijdens deze dag
beide kanten van de medaille bekijken: zowel de aanklager als de verdediging zullen hun verhaal vertellen.
Het strafrecht is niet compleet zonder het Openbaar Ministerie, de enige instantie in Nederland
die verdachten voor de strafrechter kan brengen.
Tijdens dit dagdeel zullen we een kijkje nemen in
de keuken van het Openbaar Ministerie en een interactieve workshop volgen. Het bezoek zal worden
afgesloten met een lekkere lunch, waarbij jullie het
gesprek aan kunnen gaan met verschillende medewerkers van het Openbaar Ministerie. Vervolgens
zullen we langsgaan bij de verdediging: Libertas Advocaten. Libertas Advocaten richt zich met
name op het bijzondere strafrecht en is daarmee
dus niet je standaard strafrechtkantoor. Tijdens
het bezoek zullen ze ons laten zien dat het strafrecht meer inhoudt dan de traditionele strafzaken die we allemaal kennen. Het dagdeel zal worden afgesloten met een borrel, om de advocaten
van Libertas Advocaten beter te leren kennen.

De Meesterweek is het evenement
om uit te zoeken welk
rechtsgebied het
best past bij jouw
interesse. Het is een
ontzettend leuke en laagdrempelige
manier om je studie Rechtsgeleerdheid te
koppelen aan de praktijk.
Daarnaast is het ook heel leerzaam en kom je
dingen te weten, die bepalend kunnen zijn
voor het verloop van je carrière. De strafrechtdag was opgedeeld in een programma met twee
tracks. Track I Traditioneel strafrecht en track II
Financieel strafrecht. Persoonlijk heb ik gekozen om de Traditionele strafrechtdag te volgen
en voor mij was dit de perfecte aangelegenheid om dit rechtsgebied beter te leren kennen.
De dag begon met een lezing van Officier van
Justitie Karin Janssen en de dag eindigde bij
Freeke & Monster advocaten. Het was ontzettend leuk om hen te ontmoeten en om te horen over hoe hun ervaringen in de praktijk zijn
geweest, als strafrechtadvocaten. Beide bezoeken waren erg leerzaam. Tijdens de lezingen was er ook ruimte om vragen te stellen en
deze werden ook heel goed en aandachtig beantwoord. Daarbij was de dag heel divers, omdat het strafrecht in de praktijk zowel vanaf de
kant van een Officier van Justitie werd belicht,
als vanaf de kant van een strafrechtadvocaat.
Als je meer wilt weten over hoe het strafrecht
in de praktijk werkt en daar eventueel in veder
zou willen, is de traditionele strafrechtdag de
perfecte dag voor jou. Stel veel vragen en ga
het gesprek aan met de gasten, zo haal je het
meeste uit je dag! Voor mij was het een groot
succes, want door deze ervaring weet ik zeker dat ik een strafrecht master wil gaan doen.

- Noa Maaskant Studente Rechtsgeleerdheid
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A R B E I D S R EC H T D AG - W O R K YO U R WAY TO T H E TO P

Dinsdag 18 januari
Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten
Locatie: EIFFEL en Ploum
Deelname: € 5
Programma:

09:00
12:00
12:45
14:30
17:30
18:30

Ontvangst EIFFEL
Lunch EIFFEL
Afsluiting programma EIFFEL
Ontvangst Ploum
Borrel Ploum
Afsluiting programma Ploum

Het arbeidsrecht is een ontzettend actueel en relevant rechtsgebied. Daarom hebben wij besloten
dit jaar de Arbeidsrechtdag te introduceren! Het arbeidsrecht beweegt met de realiteit mee en kent
constant veranderingen in regelgeving en rechtspraak. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als ziekte, ontslag, reorganisatie, wijzigen (of opstellen) van arbeidsvoorwaarden, pensioen of ongevallen
op de werkvloer. Tijdens de Arbeidsrechtdag zullen wij leren wat het vakgebied in de praktijk behelst.
Op deze dag zullen wij ‘s ochtends een bezoek brengen aan EIFFEL. EIFFEL beschikt over een team van
gespecialiseerde en flexibele juristen. Hun hulpverlening bestaat uit het meedenken over een bepaald
vraagstuk tot het volledig uit handen nemen van een arbeidsrechtelijk probleem. Na een interessant en
leerzaam programma zullen wij deze partner en haar medewerkers beter leren kennen tijdens een lunch.
In de middag zullen wij terug gaan naar Rotterdam, waar wij langs zullen gaan bij Ploum. Ploum
is een echt Rotterdams advocaten- en notarissenkantoor, wat onder andere adviseert over alle
denkbare individuele en collectieve arbeidsrechtsrechtelijke zaken. Waar nodig wordt de expertise van collega’s ingeschakeld, bijvoorbeeld op het gebied van bestuursrecht, financieringen en bedrijfsovernames. Na geleerd te hebben hoe het is een arbeidsrechtadvocaat te zijn bij
een groot een veelzijdig kantoor als Ploum, zullen wij de dag afsluiten met een gezellige borrel.

- 32e Meesterweek -
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I E - R EC H T D AG - I N S P I R E D ? O R C O P I E D !

Woensdag 19 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: Ploum en HVG Law
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Ploum
12:00 Lunch Ploum
12:45 Afsluiting programma Ploum
14:00 Ontvangst HVG Law
17:00 Borrel HVG Law
17:45 Afsluiting programma HVG Law
Het IE-recht is een van de hardst groeiende
rechtsgebieden, maar is gek genoeg onderbelicht in de bachelorstudie. Tijdens deze dag zullen
wij jullie van dichtbij kennis laten maken met dit
rechtsgebied. Het IE-recht bestaat uit het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht. Ideeën
zijn misschien niet tastbaar, maar dat betekent
niet dat ze onbeschermd blijven. Wat gebeurt
er dan als iemand er vandoor gaat met het merk,
een logo of de domeinnaam van jouw cliënt?
In de ochtend zullen wij een bezoek brengen aan Ploum. Ploum is een echt Rotterdams
advocaten- en notarissenkantoor, wat onder andere adviseert en assisteert bij het veiligstellen van de intellectuele eigendomsrechten waar
men aanspraak op kan maken. Na een interessant
programma zullen wij kennismaken met het het
team van Ploum onder het genot van een lunch.
In de middag zullen we langsgaan bij onze hoofdpartner, HVG Law! HVG Law is een toonaangevend
kantoor op de internationale markt en maakt tevens deel uit van de top van de Nederlandse advocatuur. Op deze dag zullen wij meer leren over
een speciale tak binnen het IE-recht: digitale
IE-rechten. Na dit leerzame programma zullen we de
dag bij HVG Law afsluiten met een gezellige borrel.

Sinds het begin van de
pandemie hebben
steeds meer
ondernemingen de
voortschrijdende digitalisering
breder uitgewerkt. Applicaties die online
evenementen mogelijk maken – van
officieel gedeelte tot koffiepauze, netwerken en
afterparty’s –, zoals Spatial Chat, Mibo en Zoom zijn
erg populair geworden. Door middel van dergelijke
applicaties heeft een aantal advocatenkantoren
mij en mijn medestudenten tijdens de Meesterweek op een bijzondere manier kennis laten maken
met het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht).
Het IE-recht is een rechtsgebied dat zich richt op
informatieproducten, die ook in het digitale tijdperk aanzienlijk zijn gegroeid. De bescherming
van onder meer auteursrechten, merkenrechten
en octrooienrechten is daarbij van groot belang.
Het is dan ook niet gek dat het IE-recht op zowel
nationaal als internationaal niveau steeds meer
aandacht krijgt binnen het juridische landschap.
Hoewel het tijdens de IE-rechtdag niet expliciet inhoudelijk over de bescherming van de
IE-rechten van bovenstaande applicaties ging,
houdt het IE-recht zich echter wel bezig met
de vraag hoe men de rechten en creaties van de
bedenkers van dergelijke applicaties en de algoritmes daarvan beschermt. Wat als een derde een van deze applicaties illegaal nabootst,
ontwerpen daarvan gebruikt en doorverkoopt?
Hoe kan men dit voorkomen? Hiervoor is het IErecht in het leven geroepen. Dergelijke vragen
worden ook beantwoord tijdens de IE-rechtdag.
Deelnemen aan de IE-rechtdag van de
Meesterweek beveel ik sterk aan. Ik ben blij
dat ik dat heb gedaan, omdat de themadag een goede indruk geeft over wat er allemaal bij dit rechtsgebied komt kijken.

- Daniel Osorno van Wissen Masterstudent Ondernemingsrecht
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T EC H D AG - I N N OVAT E YO U R F U T U R E

Woensdag 19 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: Loyens & Loeff en Simmons & Simmons
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Loyens & Loeff
12:00 Lunch Loyens & Loeff
12:45 Afsluiting programma Loyens & Loeff
13:00 Inloop Simmons & Simmons
16:00 Borrel Simmons & Simmons
17:00 Afsluiting Simmons & Simmons
Hoewel volledig onderbelicht in de reguliere
rechtenstudie, doen zich ontzettend veel juridische vraagstukken voor in de, alsmaar innoverende, digitale wereld. Denk bijvoorbeeld
aan gevolgen van gezichtsherkenning voor je
privacy en het steeds innovatiever worden van
de financiële sector (FinTech). Cliënten vragen om steeds efficiëntere oplossingen voor
hun juridische problemen en op deze dag zal
jij leren hoe deze kunnen worden aangepakt!
In de ochtend zullen we eerst een bezoek brengen aan Loyens & Loeff, wiens Technology &
Innovation-team continu bezig is met het ontwikkelen van slimme oplossingen en het verkennen van nieuwe technologieën. Het dagdeel bij
Loyens & Loeff zal worden afgesloten met een
lekkere lunch, waarbij jullie het gesprek aan kunnen gaan met hun medewerkers. Vervolgens zullen
we langsgaan bij Simmons & Simmons: een internationaal advocatenkantoor met Britse roots. Hun
Technology, Media & Telecommunications team
staat bekend om hun werk met technologiebedrijven, maar adviseert daarnaast ook andere grote
partijen zoals sociale mediabedrijven en partijen in fintech. Op het einde van de dag zal verder
kennis worden gemaakt met de advocaten van
Simmons & Simmons onder het genot van een borrel.

De allereerste keer dat ik
meedeed aan de
Meesterweek was als
eerstejaars rechtenstudent
tijdens de 30e editie van de
Meesterweek. Ik nam toen deel aan de
Propedeusedag. Deze dag heeft mij leuke ervaringen opgeleverd, maar vooral het besef om bij
de volgende editie van de Meesterweek mee te
doen aan één van de inhoudelijke themadagen.
Voor mij was dat afgelopen jaar de Techdag. Ik ben
zelf altijd veel bezig met het bijhouden van technologische ontwikkelingen en dacht daarom, laat
ik eens ontdekken wat het rechtsgebied wat daar
goed bij past voor mij bieden heeft. Ik wist niet
zo goed wat ik ervan moest verwachten en vroeg
mezelf ook een beetje af of ik wel genoeg kennis
had voor deze dag. Dat bleek nergens voor nodig,
want de dag was helemaal ingericht op studenten
met een minimale kennis van dit rechtsgebied.
Je krijgt gelijk een introductie over Big Data, privacy recht en Legal Tech van kantoren die daar veel
over kunnen vertellen. Dit doen ze aan de hand van
theoretische voorbeelden en voorbeelden uit de
praktijk. Deze introductie heeft gelijk mijn interesse in dit rechtsgebied vergroot! Na zo’n introductie
kunnen de casusvragen natuurlijk niet ontbreken.
Deze casus wordt in de groep besproken en als je
zelf vragen hebt kan je die gelijk stellen aan de
aanwezige advocaten. Na de inhoudelijke middag
sluit je de dag natuurlijk af met een leuke borrel!
Wil jij dus graag weten hoe het er
van het Tech recht aan toe
biedt de Techdag voor jou
zen kans om dat te weten

in de keuken
gaat? Dan
de uitgelete komen!

- Willem Quax Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid
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B A N K I N G & F I N A N C E D AG - M O N E Y I N T H E B A N K

Donderdag 20 januari
Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten
Locatie: Clifford Chance en Allen & Overy
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Clifford Chance
12:00 Lunch Clifford Chance
13:00 Afsluiting programma Clifford Chance
13:30 Ontvangst Allen & Overy
16:30 Borrel Allen & Overy
17:30 Afsluiting programma Allen & Overy

Ben jij geïnteresseerd in de financiële
Banking & Finance dag vast iets voor
praktijkgroepen van de meeste full-service
de praktijk werd het hoogtijd een Banking

zijde van het recht? Dan is onze gloednieuwe
jou! Banking & Finance is een van de grotere
kantoren. Door de relevantie van het rechtsgebied in
& Finance dag toe te voegen aan onze themadagen!

Niet alleen personen hebben rechtsbijstand nodig, ook bedrijven en banken. Wanneer een
onderneming een financieringsaanvraag doet, komt hier meteen veel complexe (Europese) wet- en
regelgeving bij kijken. Mogelijke Banking & Finance-cliënten beperken zich niet tot banken en ondernemingen, denk verder ook aan investeringsfondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
In de ochtend zullen wij een bezoek brengen aan Clifford Chance. Clifford
Chance is een top-tier full-service kantoor met vestigingen over heel de wereld. De
praktijk in Amsterdam is in het bijzonder gespecialiseerd in Finance. Zij staan onder
andere veel grote financiële instellingen, investeerders en multinationals bij. Na een leerzaam
programma zullen wij de medewerkers van Clifford Chance beter leren kennen tijdens een lunch.
Voor het middagprogramma zullen wij langsgaan bij Allen & Overy. Allen & Overy beschikt over een van
de grootste Banking & Finance-teams met wereldwijd maar liefst 1000 gespecialiseerde advocaten.
Wegens haar grote wereldwijde bereik heeft Allen & Overy een belangrijke rol gespeeld bij veel belangrijke
ontwikkelingen op de moderne financiële markten. De dag zullen wij afsluiten met een gezellige borrel.

- 32e Meesterweek -
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P R O P E D E U S E D AG - S TA R T I N G O U T S T R O N G

Vrijdag 21 januari
Doelgroep: Eerstejaarsstudenten
Locatie: Cees Advocaten en Rechtbank
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Cees Advocaten
12:00 Lunch Cees Advocaten
12:45 Afsluiting programma Cees Advocaten
14:00 Ontvangst Rechtbank
17:00 Borrel Rechtbank
18:00 Afsluiting programma Rechtbank
De Propedeusedag wordt speciaal voor
eerstejaarsstudenten
georganiseerd.
Als
beginnend student op de universiteit lijkt de
toekomst nog ver, maar je kan nooit te vroeg
beginnen met het uitbreiden van je netwerk!
Op deze dag zullen wij je een kijkje bieden
in de praktijk. We beginnen de dag met een
bezoek aan Cees Advocaten. Hier zullen de
medewerkers van Cees jullie laten zien hoe het
leven van een advocaat eruit ziet, waarna wij
een interessant spel zullen spelen. Het dagdeel
zullen we afsluiten met een lunch waar je al je
vragen over de advocatuur kan stellen aan de
advocaten die werken bij Cees. Vervolgens zullen wij een bezoek brengen aan de Rechtbank,
waar je kennis zal maken met de andere zijde van
de rechtspraktijk. Bij de Rechtbank spelen we
een zitting na, waarna we een gezellige borrel
zullen hebben met de medewerkers ter afsluiting.

Vorig jaar mocht ik voor het
eerst kennismaken met
de Meesterweek
door deel te nemen aan
de Propedeusedag. Dit is het
event voor de eerstejaars
Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht
studenten. Op deze dag kan je alvast een idee
krijgen van hoe het in de praktijk binnen bepaalde rechtsgebieden er aan toe gaat. Ik had me
ingeschreven voor de Rechtsgeleerdheidtrack.
Daar waar we vorig jaar via zoom deel moesten
nemen kunnen we dit jaar waarschijnlijk weer
fysiek naar de Rechtbank en advocatenkantoren. We begonnen de dag met een bezoek
aan de Rechtbank Rotterdam. Daar werden de
Rechtsgeleerdheid studenten opgesplitst in
privaat- en strafrecht groepen, waarbij je samen
met een beroepsprofessional aan een casus ging
werken. Vervolgens ging je samen met je team,
als advocaat of OvJ voor de rechter bepleiten
waarom gedaagde (on)schuldig was. Dit is een
onwijs mooie kans om na alle blokken theorie
eindelijk eens van de praktijk te mogen proeven.
Later op de dag gingen we op bezoek bij een
advocatenkantoor. Aangezien ik nog nooit op
een advocatenkantoor geweest was, keek ik
mijn ogen uit en besefte ik mij dat geen één
advocatenkantoor hetzelfde is en ze zichzelf op de kleinste punten kunnen onderscheiden van de rest. Als kers op de taart
eindigden we de dag in groepjes waarin we
gingen borrelen met de advocaten van het
kantoor. Dit was het ideale moment om al je vragen
omtrent loopbaan, studie en praktijk te stellen.
De Propedeusedag is de kans om mee te maken
hoe het is om al hetgeen we aan theorie leren,
toe te kunnen passen in de praktijk en te kijken welk rechtsgebied het meest bij je past.

- Sjors van der Glas Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid
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H A N D E L S R EC H T D AG - B O R D E R S D I S S O LV E D

Vrijdag 21 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: Kneppelhout en Van Traa Advocaten
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Kneppelhout
12:00 Lunch Kneppelhout
13:00 Afsluiting programma Kneppelhout
13:30 Ontvangst Van Traa Advocaten
16:30 Afsluiting programma Van Traa
Advocaten
17:00 Opstap borrelboot
19:00 Afstap borrelboot

Rotterdam staat niet voor niets bekend om zijn
haven en daarom kan de Handelsrechtdag niet
ontbreken tijdens de Meesterweek! Het handelsrecht is een ontzettend brede en tevens internationale sector, gericht op handel en alles wat
daarmee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan
logistiek, transport, import en export, maar ook
verzekeringen, financiering en aansprakelijkheid.
Tijdens deze dag zullen we in de ochtend een
bezoek brengen aan Kneppelhout. Kneppelhout is een multidisciplinair advocatenkantoor met Rotterdamse roots. Hun sectie Handel,
Transport en Logistiek is full-service met een
geïntegreerde douanepraktijk. Het dagdeel
bij Kneppelhout zal worden afgesloten met
een lunch. Vervolgens gaan we langs bij Van
Traa Advocaten. Van Traa Advocaten is tevens
een Rotterdams advocatenkantoor gericht op
Internationale
Handel,
Transport
en
Verzekeringen. Na meer te hebben geleerd over
het handelsrecht en hun praktijk, zullen we
samen met de advocaten van Van Traa de dag
afsluiten met een rondvaart door de Rotterdamse
haven, uiteraard onder het genot van een borrel.

De Handelsrechtdag bestond dit jaar
uit een virtuele kennismaking
met Van Traa advocaten.
We begonnen met een
voorstelronde. Hierna kregen
we een presentatie over
internationale handel, transport en
aansprakelijkheid. Dit was erg interessant en
op deze manier – ook zonder voorafgaande
kennis - konden we goed kennismaken met
het handelsrecht. Vervolgens kregen we een
rondleiding door het kantoor. We werden meegenomen en rondgeleid via Zoom op de telefoon
van een van de advocaten. Dit was een leuke en
originele manier om - ondanks Corona - toch
nog een kijkje te nemen in het kantoor. Tijdens
de rondleiding was het ook grappig om toch een
soort van mee te maken hoe het was om op het
kantoor rond te lopen. Als afsluiter van de presentatie was er een leuke quiz met prijs. Ter afsluiting
van de dag hadden we een zoom-borrel met de
advocaten van Van Traa. Tijdens de borrel konden we
genieten van de biertjes en kroketjes uit de
borrelbox. Hier hadden we de kans om op een informele en gezellige manier kennis te maken met het
kantoor. Een goede afsluiter van een geslaagde dag!

- Bregje Commissaris Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid
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M I L I E U R EC H T D AG - P R OT EC T YO U R P L A N E T

Maandag 24 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en masterstudenten
Locatie: Allen & Overy en Van der Feltz Advocaten
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Allen & Overy
12:00 Lunch Allen & Overy
12:45 Afsluiting programma Allen & Overy
14:00 Ontvangst Van der Feltz
17:00 Borrel Van der Feltz
18:00 Afsluiting programma Van der Feltz

De tweede week van themadagen zullen we aftrappen met wederom een gloednieuwe dag: de Milieurechtdag. Milieubescherming is een opkomend en actueel thema. Daarnaast prioriteren steeds meer studenten bescherming van de leefomgeving. Op deze dag hopen wij jullie een beter beeld te geven van de uiting van het milieurecht in de juridische praktijk.
Milieubescherming is oorspronkelijk verankerd in de Grondwet en is mettertijd nader
uitgewerkt in diverse wetgeving. Dit functionele rechtsgebied heeft raakvlakken met het
privaat-, straf-, staats- en bestuursrecht. Wegens de vele invloeden vanuit internationale en
Europese regelgeving op het vlak van milieubescherming, is het milieurecht constant in ontwikkeling.
In de ochtend zullen wij een bezoek brengen aan Allen & Overy. Allen &
Overy heeft als een van de eerste grote advocatenkantoren een wereldwijde praktijk op het
gebied van milieurecht ontwikkeld. Het leerzame programma zullen wij afsluiten met een lunch.
In de middag zullen wij een bezoek brengen aan Van der Feltz Advocaten. Van der Feltz Advocaten
beheerst
het
milieurecht
zowel
vanuit
het
perspectief
van
de
fabriek als de toezichthoudende overheid. Aan het einde van de dag zullen wij
onder het genot van een drankje de medewerkers van Van der Feltz beter leren kennen.

- 32e Meesterweek -
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O N D E R N E M I N G S R EC H T D AG : C O R P O R AT E M & A - T H E K E Y TO S U C C E S

Dinsdag 25 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: Lexence en HVG Law
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst Lexence
12:00 Lunch Lexence
12:45 Afsluiting programma Lexence
14:00 Ontvangst HVG Law
17:00 Borrel HVG Law
18:00 Afsluiting programma HVG Law

Het ondernemingsrecht is het gedeelte van het
privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen en in het bijzonder, je raadt het al,
ondernemingen. Gezien de reikwijdte van
het ondernemingsrecht hebben we besloten
de dag op te splitsen in twee tracks, hier zal
de Corporate M&A-track worden besproken.
Corporate M&A ziet op de fusie- en overnamemarkt. Deze praktijk is niet te missen bij
de grootste spelers in de advocatuur en kan
daarom uiteraard ook niet missen bij de
Meesterweek. In de ochtend zullen wij een bezoek
brengen aan Lexence. Lexence is een advocaten- en
notariskantoor gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Zo werkt Lexence voor
nationaal en internationaal opererende bedrijven en hun aandeelhouders, private equity en
venture capital investeerders, financiële instellingen en mee-investerende management teams.
Het programma zullen wij afsluiten met een lunch.

Afgelopen jaar heb ik met veel
plezier deelgenomen aan de
Ondernemingsrechtdag,
de Corporate
M&A-track. Ik was erg
benieuwd naar de uitwerking van
het ondernemingsrecht in de praktijk,
gezien de meeste grote kantoren in dit rechtsgebied werkzaam zijn. Tijdens de dag hebben we
een bezoek gebracht aan Lexence en DLA Piper.
Ik vond het een ontzettend leerzaam programma. Ondanks dat het helaas online plaats moest
vinden, heb ik het gevoel dat ik de kantoren van
binnen heb kunnen leren kennen. Daarnaast is
mij duidelijk hoe het ondernemingsrecht er aan
toe gaat in de praktijk, wat erg handig is voor
mijn masterkeuze.
Na mijn ervaringen van de afgelopen edities van de
Meesterweek was ik zo enthousiast, dat ik dit jaar
heb besloten zelf te solliciteren voor een plekje in
de Meesterweek commissie. Mocht jou dit ook aanspreken, zou ik je zeker aanraden dit te overwegen!

- Afra Dagistan -

Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid

In de middag zullen we een bezoek brengen
aan de hoofdpartner van de 32e Meesterweek,
HVG Law! HVG Law behoort tot de top van de
Nederlandse advocatuur. Het Corporate M&A
team bestaat uit advocaten en notarissen die
adviseren over tal van ondernemingsrechtelijke
vraagstukken en cliënten bijstaan binnen juridisch
risicomanagement. Na een interessant programma zullen we de medewerkers van HVG Law één
op één leren kennen tijdens een gezellige borrel.
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O N D E R N E M I N G S R EC H T D AG : L I T I G AT I O N - W H I C H S I D E A R E YO U O N ?

Dinsdag 25 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: DLA Piper en Windt Le Grand
Leeuwenburgh
Deelname: € 5
Programma:
09.00 Ontvangst DLA Piper
12.00 Lunch DLA Piper
12.45 Afsluiting programma DLA Piper
14.00 Ontvangst Windt Le Grand
		
Leeuwenburgh
17.00 Borrel Windt Le Grand Leeuwenburgh
18.00 Afsluiting programma Windt Le Grand 		
Leeuwenburgh
De tweede track van de Ondernemingsrechtdag betreft de Litigation-track. Waar Corporate
M&A ziet op fusies en overnames, staan bij Litigation geschillen centraal. In de competitieve
markt van vandaag de dag zijn geschillen onvermijdelijk en is bijstand soms hard nodig. Binnen
de sectie Litigation kan bijvoorbeeld worden
geprocedeerd over conflicten tussen aandeelhouders of investeerders, overnamegeschillen, en bijvoorbeeld bij internationale kwesties.
De dag zal worden afgetrapt bij DLA Piper, een
internationaal en toonaangevend advocatenkantoor met vestigingen in vele verschillende landen.
Met hun internationale bereik zijn zij in staat de
meest complexe geschillen op een efficiënte wijze tot een goed einde te brengen. Het dagdeel bij
DLA Piper zal worden afgesloten met een lunch.
Vervolgens zullen we ons begeven naar Windt Le
Grand Leeuwenburgh: een onafhankelijk Rotterdams advocatenkantoor. Windt Le Grand Leeuwenburgh is gespecialiseerd in de meest relevante
rechtsgebieden voor ondernemers, het bedrijfsleven en investeerders, en weet in hun werkwijze de
perfecte combinatie te vinden tussen service van
het hoogste niveau en persoonlijke aandacht voor
de zaak. De dag zal hier worden afgesloten met een
netwerkmoment onder het genot van een borrel.

De Meesterweek het afgelopen
jaar werd heel anders
vormgegeven dan de
jaren hiervoor. We konden,
door de Corona maatregelen, niet
fysiek op bezoek bij de aangesloten
kantoren. Dit deed zeker niet af aan de mate
van
betrokkenheid
van
de
kantoren
om
ons
te
verwelkomen.
Zo hebben we tijdens de ondernemingsrechtdag (litigation) twee verschillende kantoren via
Zoom mogen en kunnen ontmoeten. Het was
voor mij een eerste aangename kennismaking
met het ondernemingsrecht. Om met de eerste
oefencasus aan de slag te gaan was best even
wennen. Met name de gebruikte terminologie
was relatief nieuw voor mij. Maar samen met mijn
medestudenten en de advocaten van de kantoren heb ik uiteindelijk toch mijn eerste stappen mogen zetten in het ondernemingsrecht.
We hebben een oefencasus gemaakt, die
we aan de hand van een Mootcourt mochten presenteren. Dit was ontzettend leerzaam!
Aan het eind van de dag hebben we nog een cocktailworkshop gehad met één van de kantoren en
konden we daarbij ook vragen stellen aan de advocaten om het kantoor waar zij werkzaam zijn,
maar ook de advocaten persoonlijk beter te leren
kennen. Super fijn om zo te netwerken en dus ook
een echte aanrader om je aan te melden en mee
te doen met een deze prima georganiseerde dag!

- Anne Kerklaan Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid en Fiscaal
Recht
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VA S T G O E D R EC H T D AG - B U I L D YO U R S T R E N G T H S

Woensdag 26 januari
Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten
Locatie: CMS en Straatman Koster Advocaten
Deelname: € 5
Programma:
09:00 Ontvangst CMS
12:00 Lunch CMS
12:45 Afsluiting programma CMS
14:00 Ontvangst Straatman Koster Advocaten
17:00 Borrel Straatman Koster Advocaten
18:00 Afsluiting programma Straatman Koster 		
Advocaten
De themadagen van de 32e editie van de Meesterweek zullen we afsluiten met de Vastgoedrechtdag. Het vastgoedrecht is een overkoepelende
term voor al het recht dat te maken heeft met onroerend goed. Meer specifiek kan je hierbij denken aan projectontwikkeling, financiering, koop
of verkoop, huur of verhuur, maar ook bouwrecht.
In de ochtend zullen wij een bezoek brengen
aan CMS. De praktijkgroep Real Estate beschikt over maar liefst 450 vastgoedspecialisten verdeeld over meer dan 33 landen. Zo wordt
onder andere geadviseerd in de agrarische sector, bouw, corporate real estate, duurzaamheid
en projectontwikkeling. Na geleerd te hebben
hoe een internationaal kantoor als CMS haar
cliënten bijstaat in het vastgoedrecht, zullen wij de
medewerkers beter leren kennen tijdens een lunch.
In de middag zullen wij een bezoek brengen aan
Straatman Koster Advocaten. Straatman Koster
is een nichekantoor met specialisatie in het vastgoedrecht. Zo staan zij cliënten onder andere bij
met het beoordelen van overeenkomsten en het
begeleiden van de (ver)koopprocessen. Deze
themadag zullen wij afsluiten met een borrel met
de medewerkers van Straatman Koster Advocaten.

Bij de vorige editie van de
Meesterweek was er voor
het eerst de
Vastgoedrechtdag! Een
onderwerp dat binnen de
Bachelor Rechtsgeleerdheid vrijwel
onbesproken blijft. Wat leuk om te zien dat
de themadag ook dit jaar op het programma
staat. Zeker in deze tijd, waarin de prijzen van
de woningmarkt de pan uit rijzen en de leegstand in de dorpen en steden toeneemt vanwege covid, een ontzettend interessant gebied
van het recht. Vastgoedrecht is het overkoepelende recht dat ziet op onroerend goed, hieronder vallen onder andere het bouw- en huurrecht.
Een interesse in onroerend goed en alle sectoren die daarmee te maken hebben, heb ik altijd al gehad. In contact komen met kantoren
die zich specialiseren op dit gebied is niet alleen
heel leuk, maar ook leerzaam. Je kan zo beter inschatten of dit rechtsgebied, maar ook of de kantoren, bij jou passen. Op deze dag hebben wij
(helaas digitaal) kennis mogen maken met advocaten van twee Rotterdamse kantoren. Na een
presentatie over hun werkzaamheden en ervaringen, hebben wij gezamenlijk een interactieve
casus opgelost. Via deze casusopdracht hebben
wij een kijkje kunnen nemen in hun dagelijkse
werkzaamheden. Naast het formele gedeelte was
er ook tijd om de kantoren informeel wat beter te
leren kennen en de sfeer binnen het kantoor te
ervaren. Dit is natuurlijk een goed netwerkmoment
voor een eventuele stage of toekomstige baan!
Door mijn deelname aan verschillende dagen van
de Meesterweek heb ik een beter beeld gekregen
van deze rechtsgebieden. Voor mij is het daarmee
een goede stap vooruit geweest in mijn masterkeuze en raad ik het zeker aan je in te schrijven!

- Amaryl Hulshof Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid en Fiscaal
Recht
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R EC R U I T M E N T D AG - P U T YO U R B E S T F O OT F O R WA R D

Donderdag 27 januari
Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten
Locatie: Nader te bepalen
Deelname: € 8
Tijd: 13:00-19:00 (met diner tot 22:00)
De Recruitmentdag is de ideale manier om één op
één kennis te maken met de kantoren waar jij interesse in hebt. Gedurende de dag kan dit door
middel van workshops en individuele gesprekjes.
Daarnaast kan je de partners beter leren kennen tijdens verschillende borrelmomenten. Tot slot kan je
deelnemen aan het diner, waar jij aanwezig kan zijn
indien jij hiervoor door de partners bent geselecteerd. Tijdens dit diner zal een driegangen-maaltijd worden geserveerd, waarbij je per gang aan
de tafel van een ander kantoor zal aanschuiven.
Op de Recruitmentdag zullen wij maar liefst 18
welbekende kantoren verwelkomen. De Recruitmentdag vormt dan ook het ideale moment om
onze partners beter te leren kennen. Zo kan jij
van jouw favoriete kantoren alles te weten komen over de werksfeer, de rechtsgebieden, de
stagemogelijkheden, en nog veel meer. Buiten dat jij de kantoren goed leert kennen, is de
Recruitmentdag ook bedoeld om de kantoren
enthousiast te maken over jou! Kortom: deze dag
staat echt in het teken van recruitment en jouw
toekomstige carrière, dus zet je beste beentje voor
en sleep die stage of beginnersfunctie binnen!

De Recruitmentdag is de
uitgelezen kans om op een
laagdrempelige
manier een persoonlijk
gesprek met zowel juristen
als advocaten aan te gaan. Tijdens
de bachelor ligt de focus hoofdzakelijk
op de theorie, tijdens de Recruitmentdag staat de praktijk centraal. Alle brandende vragen die ik tijdens de bachelor over de
praktijk had opgespaard, zijn voor het overgrote gedeelte in één dag beantwoord.
Voorafgaand aan de Recruitmentdag werd
bekendgemaakt welke kantoren zouden
deelnemen. Ik was er destijds heilig van
overtuigd dat mijn interesse bij één kantoor
lag. De Recruitmentdag heeft echter mijn ogen
geopend voor andere mogelijkheden. Door in
gesprek te gaan met advocaten kreeg ik niet
alleen een beter beeld bij de concrete
werkzaamheden, maar ook een sfeerimpressie.
Naast het kantoor waar ik mijn oog op had laten
vallen, ben ik tijdens de Recruitmentdag door
andere kantoren positief verrast. Mijn advies: sta
open voor andere mogelijkheden! De Recruitmentdag is dan ook de ideale manier om die mogelijkheden te ontdekken en je horizon te verbreden.

- Süreyya Soycicek Masterstudente Recht van de Gezondheidszorg
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H VG L AW E I N D F E E S T - W O R K H A R D , P L AY H A R D

Vrijdag 28 januari
Doelgroep: Iedereen
Locatie: Nader te bepalen
Deelname: € 6

Een succesvol evenement moet ook succesvol worden afgesloten. Het Eindfeest kan
ook bij de 32e editie van de Meesterweek niet ontbreken! Na twee weken lang je
beste beentje voor te hebben gezet, zullen wij ervoor zorgen dat jij tijdens ons Eindfeest
helemaal uit je dak kan gaan. Hoe wij dit feest gaan vormgeven blijft nog eventjes geheim,
maar we kunnen je wel alvast verzekeren dat het een onvergetelijke avond gaat worden.
Work hard, play hard. Feest jij mee met de Meesterweek? Be there or be square!
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In het kader van FORWARD:

Merel Pontier

		“Zorg dat je jezelf onderscheidt, er
		
bevinden zich genoeg vissen in dezelfde vijver.”
Het was de zomer van 2016 en ik was onderweg vanuit New Orleans,
Louisiana naar een maximum security prison in Livingston, Texas voor
een bezoek aan iemand waar ik toen al enkele jaren via brieven mee
correspondeerde. Ik was bezig met mijn Master Strafrecht aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar koos er die zomer voor om
een stage te lopen bij een advocatenkantoor in New Orleans om te
kunnen werken aan doodstrafzaken. Mijn motivatie was gelegen in de
persoon waar ik toen al enkele jaren mee schreef en die ik voor het
eerst zou gaan bezoeken; Clinton Young. Dat eerste bezoek als 24-jarige
Nederlandse rechtenstudent was confronterend; ik was nog niet eerder in
een gevangenis geweest en moest nu toekijken hoe twee bewakers Clinton de bezoekersruimte kwamen binnenbrengen, zijn handboeien afdeden en hem in een hokje tegenover mij plaatsten zodat wij vervolgens via een telefoon met elkaar konden praten, gescheiden door een stuk
glas. Toen ik de gevangenis uitliep was ik vastbesloten hem te helpen, ik wist alleen nog niet hoe.
Ik was in 2014 met Clinton in contact gekomen na het zien van een documentaire over de doodstraf
op de Nederlandse televisie. Zijn verhaal raakte mij; Clinton was als 19-jarige ter dood veroordeeld
voor twee moorden die hij aantoonbaar niet gepleegd kon hebben en zat al bijna twee decennia lang
in complete isolatie in de dodencel. Ik besloot hem een brief te schrijven, hij schreef mij terug en er
ontstond een onconventionele maar bijzondere vriendschap die mijn leven compleet zou veranderen.
In de zomer van 2021 was ik onderweg vanuit Austin naar de maximum security prison in Livingston, Texas voor een bezoek aan mijn cliënt. Precies vijf
jaar na dat eerste bezoek aan Clinton, bezocht ik hem nu als zijn advocaat.
De vijf jaren daarvoor bestonden voornamelijk uit heel hard werken en studeren. Na dat eerste
bezoek aan Clinton studeerde ik af en ging ik werken. Eerst bij DSW Zorgverzekeraar als fraude-onderzoeker en daarna als trainee bij het Openbaar Ministerie. Ik sloot mij als bestuurslid aan
bij de Clinton Young Foundation en spendeerde al mijn vrije tijd aan het uitbouwen van die stichting tot wat het nu is geworden; een mensenrechtenorganisatie officieel geïncorporeerd in twee
landen met een groot team bestaande uit gemotiveerde en gepassioneerde vrijwilligers uit drie
verschillende landen, strijdend voor een eerlijk proces voor Clinton. Maar dat was voor mij niet
genoeg, ik wilde meer doen. Om Clinton zo goed mogelijk te kunnen helpen moest ik in Texas
zijn, en nog belangrijker; moest ik advocaat worden. In 2019 hakte ik de knoop door; ik verhuisde
naar Texas om een éénjarig masterprogramma aan de Universiteit van Austin te volgen. Na mijn
afstuderen begon de studie voor de Texas Bar Exam; vijf maanden lang, 7 dagen per week, 15 uur per dag
studeren in de hoop een driedaags examen over Texaans recht te kunnen halen. Ik haalde het examen,
weliswaar tegen mijn eigen verwachtingen in. In oktober 2020 werd ik officieel advocaat in Texas.
Clinton’s veroordeling en straf werden afgelopen september ongeldig verklaard en hem werd
een nieuw proces toegekend. Een ongekend historische overwinning, want bijna niemand komt
levend uit de Texaanse dodencellen. Clinton is inmiddels overgebracht naar een ‘county jail’ om
zijn nieuwe proces af te wachten. Met mijn stichting doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat
hij nu wel een eerlijk proces krijgt, onder andere door het best mogelijke advocatenteam voor
hem samen te stellen. We zijn er nog lang niet, want Clinton zit nog steeds vast. We have to keep
moving forward, zodat Clinton na 20 jaar onterechte opsluiting een nieuwe kans krijgt op het leven.
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In het kader van FORWARD:

Babette van Burg
		Een berichtje van onze hoofdpartner HVG Law.
Lieve studenten,
Forward, vooruit bewegen, streven naar, het tegenovergestelde van stilstand, iets dat dit jaar lastiger was dan ooit. Jules Deelder stelde ooit: ‘Beweging is het enige onveranderlijke wat er bestaat.
Dat regeert alles’. Maar hoe beweegt men vooruit als alles om je heen stilstaat? Geen drankjes op de
universiteit of bij de (studie)vereniging, geen fysieke colleges en werkgroepen en elke keer de teleurstelling als evenementen worden gecanceld. Het is niet niets maar jullie blijven aan je eigen toekomst
werken door niet bij de pakken neer te zitten. Er wordt nog steeds hard doorgestudeerd en ambities
worden nog steeds actief nagestreefd, ondanks alle beperkingen. Dat is bewonderenswaardig. Jullie
deelname aan de Meesterweek is een goed voorbeeld hiervan. Door mee te doen aan de Meesterweek daag je
jezelf uit maar krijg je ook de ruimte om na te gaan bij jezelf wat bij je past en wat jou écht leuk lijkt.
Het is nuttig om jezelf, mede door deelname aan de Meesterweek, af en toe in het diepe te gooien,
dingen te doen die je moeilijk lijken of waarvan je dacht dat je er niet in zou slagen. Het is veel leuker
om iets te bereiken waar je van tevoren van dacht er nooit toe in staat te zijn. Zo kom je mijns inziens
vooruit en kun je groeien. Voor mij staat forward voor doorzettingsvermogen en een stukje ongemak.
Doorzettingsvermogen is essentieel indien gedurende de studie of je verdere leven niet alles gaat zoals
je van tevoren had gepland. Iedereen zal juist dan een manier moeten vinden om zich daar doorheen
te slaan. Inherent aan groeien en vooruitgang is voor mij ongemak. Om verder te komen zal je soms uit
je comfortabele bubbel moeten stappen en iets nieuws moeten proberen. De Meesterweek is een heel
goed begin. Er is de mogelijkheid om meer over kantoren te weten te komen en meer over jezelf, daarbij
kun je twee weken non-stop te borrelen. Mijn eigen deelname aan de Meesterweek en de organisatie
daarvan heeft mij heel veel gebracht. Naast goede vrienden, kreeg ik uiteindelijk goed inzicht in de
diverse cultuurverschillen tussen de deelnemende kantoren en was het de ideale mogelijkheid om
contact te leggen met de kantoren. Daarnaast denk ik vooral met veel plezier terug aan de
Meesterweek. HVG Law sprak ik als één van de eerste deelnemende kantoren, toentertijd (ook al) ruim
gerepresenteerd bij de Meesterweek. Uiteindelijk ben ik, mede door het eerste gesprek en de wederzijdse klik, begonnen bij HVG Law in Rotterdam. HVG Law brengt mij de genoemde uitdaging, niet alleen op
professioneel maar zeker ook op persoonlijk vlak. Veel vrijheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden liggen voor het oprapen. Daarbij is er ruimte voor verschillende soorten mensen op kantoor, iets dat ik een mooi
gegeven vind. De multidisciplinaire samenwerking met EY maakt voor mij dit kantoor uniek ten opzichte van
andere, meer traditionele advocatenkantoren. Schroom niet om mij of één van mijn collega’s aan te
schieten of ze een berichtje op LinkedIn te sturen. Heel veel plezier bij de Meesterweek en wellicht tot snel!
Babette van Burg
Consultant Legal | HVG Law (Rotterdam)
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‘Het internationale
aspect is heel
verrijkend’
‘Werken als advocaat in het ondernemingsrecht betekent hier vrijwel
hetzelfde als werken over de grens,
met alle bijkomende uitdagingen.
Zoals de vele inhoudelijke disciplines
die samenkomen. Of de voortdurende
ontdekkingstocht in de verschillende
rechtstelsels. Maar ook het werken in
het buitenland, met alle bijbehorende
lokale gebruiken en cultuurverschillen.
Het is letterlijk én figuurlijk een totaal
andere wereld.’
Freek Lugtigheid is als advocaat
gespecialiseerd in ondernemingsrecht

Bij HVG Law werk je vaak in grensoverschrijdende projecten. Wil je graag een
internationale dimensie in je dagelijkse werk?
We’re looking forward to meeting you!
werkenbijhvglaw.nl
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H VG L AW
In
het kort

Jaar
van
oprichting:
2000

Aantal
vestigingen:

4

Hoofdkantoor:

Rotterdam

Aantal
medewerkers:
150

Aantal
stageplekken
per jaar:
50

Wie zijn wij?
Bij HVG Law werken zo’n 150 advocaten en kandidaat-notarissen. Door onze strategische alliantie met EY Tax maken we deel uit van het wereldwijde EY Law netwerk van meer dan 2100 juridische professionals. Dat vraagt om de juiste project en management skills, want veel projecten
pakken we multidisciplinair op. Enerzijds ervaren collega’s dagelijks de professionele voordelen van een groot kantoor, anderzijds is de omvang van onze vestigingen relatief compact. Mede
daardoor vind je bij ons een prikkelende werkomgeving: een grote vrijheid van werken met de
backing van een (wereldwijd) netwerk van professionals, een up-to-date online informatienetwerk, grote, internationale, mid-market cliënten, start-ups en inspirerende, gedreven collega’s.
Carrièregroei en opleidingen
We investeren veel in onze mensen, in de overtuiging dat onze mensen daardoor groeien en daarmee op het hoogste niveau kunnen adviseren. Naast de verplichte beroepsopleiding krijgt jouw opleidingstraject mede vorm via ons eigen opleidingscentrum, de HVG Law School. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor vier maanden of
langer op onze Dutch desk in New York te werken als onderdeel van ons rotator-programma.
Kortom, we bieden je de ideale ingrediënten voor een inspirerende werkomgeving waar jij op het
hoogste niveau kunt werken.
HVG Law in

Kennismaken en solliciteren bij HVG Law
50 woorden
HVG Law beter leren kennen? Dat kan! Je kunt een student-stage lopen
Met ruim 150 advocaten en
op één van onze kantoren (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
(kandidaat-)notarissen zijn wij
Eindhoven), deelnemen aan een Inhousedag, de HVG Law
actief op alle rechtsgebieden die voor
Talk en onze jaarlijkse Masterclass. Ga vooral naar onze
ondernemingen relevant zijn. Wij opereren
website en bekijk onze mogelijkheden!
zowel op nationale als internationale schaal met
Kom je ook zaken doen?
Vragen? Neem contact op met onze Recruiter,
Eva van der Laan
Eva.van.der.laan@hvglaw.nl / 316 52465698
www.werkenbijhvglaw.nl

vijf kantoren in Nederland en onze Legal Desks in de Verenigde Staten. We hebben
een strategische alliantie met EY
Tax en zijn onderdeel van het
internationale EY Law
netwerk.
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It’s achieving more together.
Trusting and being trusted.
Being part of something bigger.

IT’S TIME.

Vandaag een bouwproject in hartje Amsterdam. Morgen de ﬁnanciering van een
tankopslag in Azië.
Onze cliënten komen bij ons met vragen waar nog geen antwoord op bestaat. We vinden
nieuwe oplossingen voor hen en creëren precedenten. Onze mensen zijn gedreven,
ambitieus en no-nonsense. Onze cultuur kenmerkt zich door een hecht teamgevoel,
humor en lef. Wil je werken of stage lopen op een kantoor dat het beste in je naar boven haalt?
Kijk op www.werkenbijallenovery.nl

A L L E N & OV E RY
In
het kort

Jaar
van
oprichting:
2000

Aantal
vestigingen:

45

Hoofdkantoor:

Londen

Aantal
medewerkers:
330

Aantal
stageplekken per jaar:
85
It’s Time.
Allen & Overy is een van ’s werelds toonaangevende advocatenkantoren. Ons werk
haalt de kranten, we vinden nieuwe oplossingen en creëren precedenten. We zijn ambitieus, inclusief en creatief, en omarmen nieuwe manieren van denken. Daarom zijn we al zes keer uitgeroepen tot meest innovatieve advocatenkantoor in Europa.
Zaken die er toe doen
Onze cliënten, van ondernemingen tot overheden, komen bij ons met vragen waar
nog geen antwoord op bestaat. Het gaat om complexe zaken op het gebied van fusies en overnames, alle mogelijke vormen van financieringen, governance & toezicht, en geschillen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeids-, bestuurs- en strafrecht.
Internationaal en echt Nederlands
We maken deel uit van een sterk internationaal netwerk met 44 kantoren in 31 landen. Hierdoor kunnen we onze cliënten de hele wereld mee over nemen: in ruim de
helft van onze zaken zijn drie of meer jurisdicties betrokken. Het komt regelmatig voor dat we vanuit Amsterdam procedures en teams over de hele wereld aansturen.
Tegelijkertijd zijn we qua expertise, breedte van ons aanbod en cultuur echt Nederlands, al sinds
1854. Je vindt ons aan de Apollolaan in Amsterdam, met meer dan 200 gespecialiseerde advocaten, notarissen en fiscalisten, onder wie 34 partners, ondersteund door bijna 120
medewerkers.
Humor en lef
Onze mensen zijn gedreven, ambitieus en no-nonsense. We staan dichtbij
Allen & Overy in
onze cliënten en adviseren hen in de breedte. Onze cultuur kenmerkt
50 woorden
zich door een hecht teamgevoel, humor en lef.
Onze cliënten komen bij ons met
vragen waar nog geen antwoord op
Kom kennismaken
bestaat. We vinden nieuwe oplossingen
Wil je werken of stage lopen op een kantoor dat het
voor hen en creëren precedenten. Onze mensen
beste in je naar boven haalt, kom dan met ons kennismaken. zijn gedreven, ambitieus en no-nonsense. Onze
cultuur kenmerkt zich door een hecht teamBijvoorbeeld op een van onze unieke, interactieve inhousedagen
gevoel, humor en lef. Wil je werken of
of tijdens een van onze (lekkere!) lunches. Kijk op
stage lopen op een kantoor dat
het beste in je naar boven
werkenbijallenovery.nl of neem contact op met Esmee Put via
haalt? Kijk op werkenesmee.put@allenovery.com of 020 674 1603.
bijallenovery.nl.
It’s Time to find where you belong.
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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

HOUTHOFF
In
het kort

Jaar
van
oprichting:
1968

Aantal
vestigingen:

5

Hoofdkantoor:

Rotterdam en

Amsterdam
Aantal
stageplekken
per jaar:
30 tot 40

Aantal
medewerkers:
300-350 juristen,
meer dan 600 medewerkers incl.
staf

HOUTHOFF - GOING BEYOND
Houthoff is een onafhankelijk, toonaangevend Nederlands advocatenkantoor, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, 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 termijn 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.
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
Houthoff in
deel aan een van onze Houthoff Masterclasses. Ten slotte is een student-stage
50
woorden
of een studerend juridisch medewerkerschap bij uitstek de manier om onze
dagelijkse praktijk te ervaren.
Houthoff is een onafhankelijk,

Heb je vragen?
Neem dan gerust contact met ons op:
Barbara van Dam		
+31206056260
Josephine van Meer		
+31206056417		
Roos Reijsenbach de Haan
+31206056246

toonaangevend Nederlands advocatenkantoor, gevestigd in vijf steden 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 praktische oplossingen
voor complexe juridische
problemen.
b.van.dam@houthoff.com

j.van.meer@houthoff.com
r.reijsenbach@houthoff.com
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Let's meet!
Gefeliciteerd! Je hebt het grootste deel van je studie achter de
rug en de stap van de collegebanken naar de praktijk komt steeds
dichterbij. Waarschijnlijk heb je veel vragen: wat ga ik doen?
Waar wil ik aan de slag? Wat vind ik belangrijk in een baan en
wat zoek ik in een werkgever? Vragen die je waarschijnlijk niet
direct kunt beantwoorden. Je moet dus op onderzoek uit.
Als je geïnteresseerd bent in de advocatuur, het notariaat of
belastingadvies en je je carrière een vliegende start wilt geven, dan
ben je bij NautaDutilh aan het goede adres. NautaDutilh is een
internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam,
Rotterdam, Brussel, Londen, Luxemburg en New York. Met meer dan
400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn we een van de
grote advocatenkantoren in de Benelux en draaien we mee in de
wereldwijde juridische top. En omdat we onafhankelijk zijn, bepalen
wij onze eigen koers. Bepaal jij ook je eigen koers en ben je
eigenzinnig, innovatief en ambitieus? Dan maken wij graag kennis
met je!

Advocaat-stage
Wanneer je wordt aangenomen als advocaat-stagiair(e), dan start je
in het NDinstitute. Het NDinstitute is ons interne opleidingsprogramma
waarbij je samen met jouw collega advocaat-stagiair(e)s gedurende
vier maanden een eigen praktijk opbouwt die uit contracten- en
arbeidsrechtelijke (proces)zaken bestaat. Reken er dus maar op dat
je in je eerste maand een toga aan zult trekken! Ook gedurende jouw
verdere carrière bij NautaDutilh vinden wij het belangrijk dat jij alle
mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen tot een excellente advocaat,
kandidaat-notaris of belastingadviseur. Vanaf je tweede jaar bij
NautaDutilh start je daarom in het Talent Ontwikkel Programma
(TOP). Aandacht voor jouw individuele kwaliteiten en voorkeuren
staat centraal zodat jij je ontwikkeling zelf inhoud en vorm kunt geven.
Contact
Heb je vragen over onze Masterclass, stagelopen of de
sollicitatieprocedure? Kijk dan op www.werkenbijnautadutilh.nl of
neem contact met ons op. We horen graag van je!

Pim van Mierlo
Head of Recruitment
020 – 71 71 224 / 06 – 20 21 04 75
Pim.vanMierlo@nautadutilh.com

Masterclass
Elk voorjaar organiseren wij onze driedaagse Masterclass. Een groep
van 20 rechtenstudenten gaat, onder begeleiding van onze experts,
de confrontatie aan met de rechtspraktijk. Zo krijg je niet alleen een
goed beeld van onze werkzaamheden, maar ook van onze mensen.
Al met al een uitdagend maar niet te missen evenement!
Stages
Daarnaast bieden wij studenten gedurende het hele jaar de
mogelijkheid om een studentstage te komen lopen. Je werkt twee
maanden aan uiteenlopende zaken op twee verschillende
praktijkgroepen, schuift aan bij meetings en bent uiteraard welkom bij
alle sociale evenementen. Deze studentstage kun je lopen in
Amsterdam of Rotterdam. Er is ook de mogelijkheid een maand stage
te lopen op ons kantoor in Londen of New York! Na de studentstage
is het mogelijk om aan NautaDutilh verbonden te blijven als
werkstudent of als scriptiestudent.

Vera te Lintel Hekkert
Corporate Recruiter
020 – 71 71 512 / 06 – 50 18 66 73
Vera.teLintelHekkert@nautadutilh.com

Floortje Kieft
Corporate Recruiter
020 – 71 71 521 / 06 – 46 92 93 97
Floortje.Kieft@nautadutilh.com

N AU TA D U T I L H
In
het kort

Jaar
van
oprichting:
1724

Aantal
vestigingen:

5

Hoofdkantoor:

Amsterdam

Aantal
medewerkers:
850

Aantal
stageplekken
per jaar:
180

NautaDutilh is een internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, Luxemburg en New York. Met meer dan 400
advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn we een van de grotere advocatenkantoren in de Benelux en draaien we mee in de wereldwijde juridische top.
Elk voorjaar organiseren wij onze driedaagse Masterclass. Een groep van 20 rechtenstudenten gaat, onder begeleiding van onze experts, de confrontatie aan met
de rechtspraktijk. Zo krijg je niet alleen een goed beeld van onze werkzaamheden,
maar ook van onze mensen. Al met al een uitdagend maar niet te missen evenement!
Daarnaast bieden wij studenten gedurende het hele jaar de mogelijkheid om een
studentstage te komen lopen. Dit is een leuke, leerzame manier om ons kantoor te leren kennen en mee te werken aan interessante zaken. Je werkt twee
maanden aan uiteenlopende zaken op twee verschillende praktijkgroepen,
schuift aan bij meetings en bent uiteraard welkom bij alle sociale evenementen.
Deze studentstage kun je lopen in Amsterdam of Rotterdam. Er is ook de
mogelijkheid een maand stage te lopen op ons kantoor in Londen of New NautaDutilh
York! Na de studentstage is het mogelijk om aan NautaDutilh
in 50 woorden
NautaDutilh is een interverbonden te blijven als werkstudent of als scriptiestudent.
nationaal advocatenkantoor
met vestigingen in Amsterdam,
Rotterdam, Brussel, Londen, Luxemburg
Heb je vragen over de masterclass, stagelopen of de
en New York. Met meer dan 400 advocaten, notarissen en belas-tingadviseurs zijn we
sollicitatieprocedure? Ga dan naar
een van de grotere advocatenkantoren in
www.werkenbijnautadutilh.com of neem contact op met
de Benelux en draaien we mee in de
wereldwijde juridische top.
één van onze Recruiters!
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H A R T VO O R D E Z A A K ZO W E R K T DAT B I J P LO 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
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P LO U M
In
het kort

Jaar
van oprichting:
1995

Aantal
vestigingen:

1

Hoofdkantoor:

Rotterdam

Aantal
medewerkers:
140

Aantal
stageplekken
per jaar:
35

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 ondernemers om voorop te blijven lopen en te blijven groeien.
Met
ruim
140
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. Ploum is altijd op zoek naar toppers en wij willen de
deelnemers graag kennis laten maken met onze bevlogen advocaten en notarissen.

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 kantoorgenoten is altijd dichtbij. Wij
doen het samen. Ik ben medewerker, ik
voel mij partner (Anamika Wilbrink
– advocaat bij Ploum).

33

R EC H T B A N K R OT T E R D A M
In
het kort

De
Rechtspraak

Aantal
vestigingen:

2

Hoofdkantoor:

Aantal
stageplekken
per jaar: 30

Rotterdam en
Dordrecht

Aantal
medewerkers:
1050, waarvan 200
rechters

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 bestuursrecht (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 Schuldenrechter 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
Rechtbank
er een netwerkvereniging, die interessante én gezellige activiteiten organiseert.
Rotterdam
in 50
Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de
woorden
samenstelling van onze organisatie.
Rechtbank Rotterdam is bevoegd
om in haar arrondissement recht te
Stage
spreken
in eerste aanleg. De rechtbank
Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige
behandelt zaken in de rechtsgebieden bestuurssamenleving en weten hoe de rechtspraak in de
recht, strafrecht, familie-&jeugdrecht, handel, insolventie en kanton.
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/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Over-de-rechtbank/Paginas/Stages.aspx
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Blijf op de hoogte van de
juridische trends met Van Doorne
Bezoek onze webinars, seminars of andere events

Meld
nu aan.
Find
outumore
about
Kijk voor
actueel
what
Van een
Doorne
can
do overzicht
for you orop
your
www.vandoorne.com/
organisation:
events
www.vandoorne.com/en

VA N D O O R N E
In
het kort

Jaar
van
oprichting:
1930

Aantal
vestigingen:

2

Hoofdkantoor:

Amsterdam

Aantal
medewerkers:
350 waarvan 205
juristen

Aantal
stageplekken
per jaar:
86

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. Van de manier
waarop we samenwerken tot de ideële organisaties die we ondersteunen. Daarom krijg je bij
ons de ruimte om jezelf te zijn, initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen.
Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 205
advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar. Wij zijn een informele, open
organisatie waarin mensen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, initiatieven te ontplooien en
verantwoordelijkheid te nemen. Om een vraag 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
Denk je na je studie klaar te zijn met studeren? Bij Van Doorne ben je dat nooit! Met juridisch
inhoudelijke cursussen, jurisprudentielunches, studiedagen, trainingen en seminars houden wij
je continu bij de les en 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 verder te groeien, maar het initiatief ligt bij jou.
Talenten
Van Doorne in
Werken bij Van Doorne is werken aan je eigen ontwikkeling. Of je nu op zoek
50 woorden
bent naar een stage, net bent afgestudeerd of toe bent aan de volgende
Van Doorne is een toonaanstap in je carrière. Bij Van Doorne zijn we altijd geïnteresseerd in
gevend onafhankelijk Nederlands
getalenteerde mensen. Wij zoeken student-stagiaires,
kantoor in Amsterdam. Met circa 205
advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren
advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen en fiscalisten
wij cliënten al ruim 90 jaar. Wij zijn een informele en
die het beste uit zichzelf halen. Die ambitieus
open organisatie: we bekijken vragen vanuit verschillende
genoeg zijn om kansen te herkennen én te grijpen perspectieven met creativiteit en een open blik. Van Doorne
gaat verder, maar blijft dichtbij.
en zelf het initiatief nemen. Kijk voor de mogelijkheden
op www.vandoorne.com/werkenbij
Anna Booij (Campus Recruiter)
+31206789686
+31627238376
Booij@vandoorne.com
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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
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Student-stages
Banking & Finance
Corporate/M&A
Notariaat - Corporate
Real Estate & Construction
Real Estate - Transactie en huurrecht
Real Estate - Bouw & Aanbesteding
Notariaat - Real estate
Bestuursrecht
Specialisms
IP/TMC
Commercial
Fiscaal
Employment & Pensions
Litigation & Insurance
Sportrecht
Mededingingsrecht & EU

Toren, ja.
Ivoor, nee.
CMS is een van de de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen.
Je vindt ons in een van de torens aan de Zuidas, maar een ivoren toren kun je dat niet noemen. Ons kantoor is,
hoe groot ook, altijd nuchter gebleven want we weten wat ons te doen staat: onze cliënten helpen, met veelal
complexe vraagstukken. We kennen hun markten en staan hen als sparringpartner op beslissende momenten
terzijde. Werk je als ambitieuze en scherpzinnige advocaat graag in een omgeving waarin topprestaties voor je
opdrachtgevers belangrijker zijn dan prestige? Kijk op cms.law.

cms.law

Geef jouw carrière
een kickstart.
Wij laten ons inspireren door topsport. Welke topsporter
of topsportcoach wordt jouw talentcoach bij EIFFEL?
Bekijk www.werkenbijeiffel.nl

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

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 totstandkoming van wetgeving en wetenschappelijk onderzoek. 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 monumentale 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 vraagstukken aan de orde kunnen zijn die (deels) buiten dit
rechtsgebied (sanctierecht) vallen, wordt zo nodig samengewerkt met andere toonaangevende advocatenkantoren. De ervaring leert dat het samenwerken met specialisten 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 opdoen. 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

It’s all about personality
Kennismaken met Loyens & Loeff
Studeer jij Nederlands
recht, notarieel recht,
fiscaal recht en/of fiscale
economie? Wil jij met
mensen werken die
ambitieus, gedreven en
gefocust zijn; zowel op
werk als daarbuiten?
En ben jij op zoek naar een
baan waar je volledig jezelf
kan zijn? Maak dan nu
kennis met Loyens & Loeff!

Tim Voogd (civiel):
tim.voogd@loyensloeff.com, +31 20 578 50 67
Livia ’t Hoen (civiel):
livia.t.hoen@loyensloeff.com, +31 10 224 62 24
Sjifra de Vries (fiscaal):
sjifra.de.vries@loyensloeff.com, +31 20 578 51 84

loyensloeffcareers.com

Ready for it?

Spraakmakende en mediagevoelige zaken,

aanvaringen, brandschades, instortingen en

omvangrijke contracten, veel betrokken

vastgehouden containers. Het wordt in ieder

partijen, grote belangen en internationale

geval complex, dus: fasten your seatbelt!

componenten: dat is dagelijkse kost bij Van
Traa. Je kunt daarbij denken aan stormschades,

Zie voor meer informatie over stages:

vliegrampen, handelsgeschillen, product recall,

www.werkenbijvantraa.nl

” International trade, transport & insurance

BLIK TERUG: MEESTERWEEK DOOR DE JAREN HEEN

De Meesterweek zal dit jaar haar 32e editie neerzetten en dat is ontzettend bijzonder. Al
tweeëndertig 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 Meesterweken is gestoken. Om deze reden blikken wij kort terug op de Meesterweken van de afgelopen 5 jaar.

31E MEESTERWEEK - WHAT’S NEXT!

Een terugblik op de 31e Meesterweek
Ons bijzondere jaar – het coronajaar – heeft ertoe geleid
dat we een editie hebben kunnen neerzetten die creatiever
dan ooit was, aangezien wij al het traditionele hebben moeten heroverwegen. Lockdown na lockdown en uiteindelijk
zelfs een avondklok resulteerden erin dat fysieke kantoorbezoeken gecanceld werden, recruitmentevents moesten worden uitgesteld en borrels plaatsvonden achter een computerscherm. Maar ondanks deze bijzondere omstandigheden
hebben wij de student laten zien dat het leven altijd doorgaat
en dat er nog heel veel is om voor te vechten. Vandaar dat dit
jaar op al onze promotie het thema ‘WHAT’S NEXT!’ schitterde.
Dit jaar hebben wij extra focus gelegd op de brede carrièreperspectieven die schuilgaan achter een juridische studie. Zo boden wij meer rechtsgebieden dan ooit aan en zochten we verder dan enkel de advocatuur. Dat keuzes niet snel genoeg kunnen worden gemaakt, blijkt ook uit het feit dat we dit jaar ook
voor het eerst een keuzemogelijkheid aanboden voor studenten in het eerste studiejaar. Daarnaast zijn
we overseas gegaan. Voor het eerst in de geschiedenis van de Meesterweek hebben we een International Day georganiseerd, waar kantoren die over de gehele wereld gerepresenteerd zijn aanwezig waren. Kortom, wij kijken terug op een bijzondere, maar prachtige editie die we niet snel zullen vergeten.
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30E MEESTERWEEK - LIMITLESS

Een terugblik op de 30e Meesterweek

Het voelt nog maar zo kortgeleden dat wij als 30ste Meesterweek 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 onvergetelijke lustrumeditie te mogen organiseren! Eén van de hoogtepunten 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 benodigdheden 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.
29E MEESTERWEEK - IMPACT

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 weken 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 & Verzekeringen 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.

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 rechtenstudie. Om dit te bereiken hebben wij drie nieuwe themadagen georganiseerd. Daarnaast hebben wij de Havendag 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 creativiteit 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 Meesterweek 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 passeerden. En niet te vergeten: een nieuwe locatie voor de Recruitmentdag. Onze Rotterdamse trots bracht ons naar de Kuip.
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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 32e Meesterweek is het aan de 33e 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 33e 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 - Marie-Claire Doesburg
Als Voorzitter ben jij de persoon die de Meesterweek daadwerkelijk vertegenwoordigt. Het is jouw taak om te zorgen voor een goede gestructureerde maar ook vooral een gezellige werksfeer. Het takenpakket 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 acquisitie-expert, maar ook een echte professional op het gebied van marketing.
Ook krijg je de mogelijkheid om je managementskills te ontwikkelen.
Het takenpakket van de Voorzitter bestaat onder andere uit: het plannen, voorbereiden en voorzitten van vergaderingen; verantwoordelijkheid voor het langertermijnbeleid van de Meesterweek (dit doe je
samen met de Secretaris); je onderhoudt contact met diverse partners; je draagt samen met de Commissarissen Externe Betrekkingen bij aan de acquisitie van de Meesterweek; je bent samen met de
Commissaris Marketing verantwoordelijk voor alle online en offline promotie; het openingscongres
(als Voorzitter regel jij de sprekers) en je bent het aanspreekpunt voor het Comité van Aanbeveling.
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 mij dan vooral een berichtje!

SECRETARIS - Claire Olbertz
Als Secretaris van de Meesterweek richt je je voornamelijk op de interne aangelegenheden waar de Meesterweek mee te maken krijgt. Denk hierbij aan
het organiseren van de staffers- en promotieperiode, het up-to-date houden
van onze website en het bijhouden van de planning. Tot slot ben je het aanspreekpunt voor (aanstaande) 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 de functie erg interactief, omdat je vrijwel met iedereen in contact staat: de overige commissieleden, de staffers, de JFR en de (aanstaande) deelnemers.
Mocht je nog vragen hebben over de functie Secretaris, de Meesterweek in algemene zin of gewoon zin hebben in een kop koffie of thee, stuur me dan vooral een bericht!
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COMMISSARISSEN EXTERNE BETREKKINGEN - Afra Dagistan en Lotte Sevens
Als Commissaris Externe Betrekkingen ben je verantwoordelijk voor de
acquisitie en het contact met onze partners. Dit betekent dat je in gesprek gaat met kantoren en instanties over eventuele samenwerkingen
en sponsormogelijkheden. Dit is ontzettend leuk om te doen, aangezien je enorm veel recruiters leert kennen en in aanraking komt met veel
verschillende rechtsgebieden. Bovendien ben je als Commissaris Externe
Betrekkingen verantwoordelijk voor de invulling van de themadagen
en de organisatie van de Recruitmentdag. Al met al een enorm leuke en
diverse functie dus!
Wat de functie extra leuk maakt, is dat je er nooit alleen voor staat. Aangezien
het een dubbelfunctie is, loop je samen met je mede-Commissaris Externe
Betrekkingen acquisitie en onderhoud je samen al het contact. Ontzettend
gezellig, maar ook enorm fijn dat je altijd iemand hebt om mee samen te sparren!
Het organiseren van een groot evenement als de Meesterweek is veelomvattender dan je denkt! Je leert er ontzettend veel van, maar het is daarnaast ook
een super gezellige toevoeging aan je studententijd en het geeft een boost
aan je professionele netwerk. Mocht je nu geïnteresseerd zijn in de functie
van Commissaris Externe Betrekkingen, dan kan je ons altijd benaderen!

COMMISSARIS MARKETING - Isabelle den Hartog

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 enthousiaste 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 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 Meesterweek zeker wat voor jou! Voor vragen kan je mij altijd benaderen!
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TOT VO LG E N D J A A R !

@MEESTERWEEK

C O M I T É VA N A A N B E V E L I N G 3 2 e M E E S T E R W E E K
Prof. dr. J.P. Balkenende
Hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation
Prof. mr. F.W. Bleichrodt
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar straf- en strafprocesrecht
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. H. Brinksma
De voorzitter van bestuur van de Erasmus Universiteit
Mr. de Gaay Fortman
Partner Houthoff
Drs. J.D.C. Geel
Voorzitter College van de Rechten van de Mens
Mr. Th.C. de Graaf
Vice-president Raad van State
Mr. H.M.P. Hillenaar
Hoofdofficier van Justitie
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
Hoogleraar Arbeidsrecht
Prof. mr. dr. J.M. de Jongh
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mr. R.G. de Lange-Tegelaar
President van de Rechtbank Rotterdam t/m 31 december 2021
Prof. mr. M.A. Loth
Hoogleraar Privaatrecht, Tilburg University
Mr. J. Mendlik
President van de Rechtbank Rotterdam m.i.v. 1 januari 2022
Dhr. prof. mr. C.E. du Perron
Hoogleraar Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr.h.c. J.P. Pronk
Emeritus Hoogleraar Institute of Social Studies, oud minister
Prof. mr. H.N. Schelhaas
Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus School of Law
Mr. W.A.M. van Schendel
Oud-Vice-president van de Hoge Raad (strafkamer)
Prof. mr. dr. W.S.R. Stoter
Decaan Erasmus School of Law
Dr. K.K.E.C.T. Swinnen
Universitair Docent, Erasmus Universiteit
Drs. F.W. Weisglas
Oud-Voorzitter van de Tweede Kamer
Prof. mr. L. Winkel
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis
Mr. dr. J.C. de Wit
Universitair hoofddocent Bestuursrecht, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland en
voorzitter van de Algemene bezwaarschriftcommissie van de gemeente Rotterdam
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COLOFON
Eindredactie
Isabelle den Hartog
Erasmus Universiteit
Burgemeester Oudlaan 50
Kamer PT-1.024 (P-gebouw)
3062 PA Rotterdam
010-4081411
info@meesterweek.nl
www.meesterweek.nl
Meesterweek 2022 is een evenement van Stichting Meesterweek
Stichting Meesterweek is onderdeel van
de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR)

DE 32E MEESTERWEEK DANKT HAAR
PARTNERS EN DEELNEMERS VOOR HUN
BIJDRAGE AAN DE MEESTERWEEK 2022!

