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V O O R W O O R D

Geachte lezer,

Tegenwoordig heeft een student met een diploma Rechtsgeleerdheid op zak de wereld aan zijn of 
haar voeten. Dit is natuurlijk een fijn gegeven, maar het brengt ook vraagtekens met zich mee als 
het gaat om waar je op de arbeidsmarkt naartoe wil. Kies je ervoor om te werken bij de overheid, 
de advocatuur, het bedrijfsleven of toch de rechterlijke macht? De poel waar een beginnend 
jurist in vist is zo groot, dat die keuze nog niet zo makkelijk is. Waarschijnlijk zijn er nog talloze 
instanties waar je als jurist terecht kunt en nog niet eens aan hebt gedacht.

Dit is waar wij met de Meesterweek inspringen en studenten inzicht verschaffen in de 
carrièremogelijkheden die zij hebben. Om te bepalen wat jouw volgende stap op de arbeidsmarkt 
wordt, moet je weten waar jouw passie ligt en bovenal waar je plezier uit haalt. Dit is een vraag 
waar je misschien nog geen sluitend antwoord op kan geven. Daarom hebben wij dit jaar gekozen 
voor het thema ‘ACTIVATE YOUR AMBITION’. Tijdens de Meesterweek heb jij de unieke kans om 
jouw ambitie te ontplooien door de verschillende deelnamemogelijkheden die wij dit jaar weer 
samen met onze partners aanbieden.

‘Ieder jaar neemt de Meesterweek de studenten twee weken lang mee en laten wij 
alle facetten van de juridische arbeidsmarkt zien.’ 

De Meesterweek kenmerkt zich door haar unieke concept. Ieder jaar neemt de Meesterweek de 
studenten twee weken lang mee en laten wij alle facetten van de juridische arbeidsmarkt zien. 
Het mooiste is: jij bepaalt waar je aan deelneemt! Jij bepaalt waar jouw ambities liggen tijdens 
deze editie van de Meesterweek.

Wij trappen op vrijdag 13 januari 2023 af met de opening. Dit is waar je begint met het activeren 
van jouw ambitie: laat je inspireren door anderen! Dit jaar vindt de opening plaats in de Sint-
Laurenskerk in Rotterdam. De dagvoorzitter is niemand minder dan Sander Schimmelpenninck. 
Hij heeft als geen ander ervaren dat je met een Rotterdamse rechtenstudie niet gebonden bent 
aan de juridische arbeidsmarkt. Hij zal om de tafel gaan met prof. dr. Sigrid Hemels, mr. Kim 
Beumer en mr. Guillette van Grinsven. Alle drie deze sprekers hebben hun ambitie op verschillende 
manieren ontwikkeld en laten zien dat de mogelijkheden eindeloos zijn.



In de anderhalve week hierna volgen de welbekende themadagen. Een aantal themadagen komen 
je vast niet onbekend voor,  maar met de Meesterweek spelen we ook graag in op de actualiteit 
en de interesses van de studenten. Daarom organiseren we dit jaar de gezondheidsrechtdag. 
De coronacrisis, aansprakelijkheid van artsen voor medisch handelen en het medisch tuchtrecht: 
actuele onderwerpen die je vast niet ontgaan zijn en van grote invloed zijn op ons zorgstelsel. 
Verder is de staats- en bestuursrechtdag terug van weggeweest, die we dit jaar volledig bezien 
vanuit het ‘Den Haag’ perspectief, tezamen met de Raad van State en landsadvocaat Pels Rijcken. 
Tijdens de themadagen krijg je inzicht in de dagelijkse praktijk en het is daarmee de optimale 
manier om erachter te komen welk rechtsgebied bij jou het beste past.

Met de recruitmentdag zetten we de kers op de taart van de Meesterweek. Tijdens de 
recruitmentdag krijgen de studenten en onze partners de kans om elkaar op een laagdrempelige 
manier te leren kennen en kunnen de studenten werken aan hun carrièreperspectieven. Als 
sluitstuk van de Meesterweek is er een eindfeest, hier kunnen de studenten wat stoom afblazen. 

Een groots evenement als de Meesterweek organiseer je niet alleen. Dit jaar had ik het geluk 
dat ik met een super team van meiden de Meesterweek mocht organiseren! Terugkijkend op 
de organisatie van de Meesterweek de afgelopen maanden is met zekerheid te stellen dat elke 
functie onmisbaar is voor een succesvolle Meesterweek. Meiden, ik ben super trots op jullie en 
bedankt voor alle gezelligheid!

Activeer samen met ons je ambitie en wij hopen jou terug te zien tijdens de Meesterweek van 13 
tot en met 27 januari!

Met hartelijke groet,

Justine Plat
Voorzitter 33e Meesterweek
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Themadagen Eerstejaars-
studenten 

Tweedejaars-
studenten 

Derdejaars-
studenten 

Master-
studenten 

Close the M&A 
deal with 
9Corporate

X X

Openingscongres               X X X X

Arbeidsrechtdag X X

Propedeusedag X

Handelsrechtdag X X X

Staats- en 
Bestuursrechtdag

X X X

Gezondheidsrecht X X X

Banking & Finance X X

Intellectueel 
Eigendomsrechtdag

X X X

Ondernemingsrecht X X X

Vastgoedrecht X X X

Strafrechtdag X X X

Recruitmentdag X X

Eindfeest X X X X

De Meesterweek biedt een breed scala aan dagen aan. Naast de welbekende themadagen, 
bestaat de Meesterweek ook uit een openingscongres, de recruitmentdag en een eindfeest. Ook 
bieden wij dit jaar een speciale M&A-middag aan (Close the M&A deal with 9Corporate). Op de 
volgende bladzijdes wordt elke themadag verder toegelicht. Zo kan jij lezen over het programma, 
over de partners en over de ervaringen van de deelnemende studenten van afgelopen jaar. In het 
onderstaande schema staat een overzicht van de themadagen. Hierin kan je makkelijk zien voor 
welke dagen jij je kunt aanmelden. Juridische studenten uit heel Nederland kunnen zich inschrijven 
voor de dagen.

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



C LO S E  T H E  M & A  D E A L  W I T H  9 C O R P O R AT E

Vrijdag 13 januari

Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten
Locatie: 9Corporate
Deelname: € 5
Programma:
14:00 Ontvangst 9Corporate
14:30 Aanvang programma 9Corporate
17:00 Borrel 9Corporate
18:00 Afsluiting programma

Dit jaar biedt de Meesterweek aanvullend een exclusieve M&A-middag aan. Het ondernemingsrecht 
bevat vele praktijken en ieder jaar groeit de interesse van studenten voor de M&A-praktijk erg hard. 
De praktijk focust zich op fusies en overnamens van bedrijven. Het is dan ook een veelomvattende, 
snelle en dynamische praktijk. 

9Corporate is het eerste M&A-advocatenkantoor in Rotterdam dat zich volledig focust op M&A 
transacties, joint ventures en zakelijk advies. 9Corporate is dan ook het uitgelezen kantoor om 
een M&A-middag te organiseren. Tijdens de middag bij 9Corporate word je in een vogelvlucht 
meegenomen door een M&A-transactie. Ook zal je alles leren over wat een succesvolle M&A-
advocaat maakt.

Ben jij geïnteresseerd in de snelle praktijk van de M&A en wil jij de fijne kneepjes van het vak leren? 
Hopelijk  zien wij jou daar!

- 33e Meesterweek -

8



Doelgroep: Iedereen 
Locatie:  Laurenskerk in Rotterdam
Deelname: Gratis
Programma:
19:00 Inloop
19:15 Deuren sluiten
19:30 Sprekers over ‘ACTIVATE YOUR AMBITION’
21:00 Borrel
22:00 Einde

Het welbekende openingscongres van de Meesterweek vindt dit jaar plaats op 13 januari 2023. 
Dit jaar staat het openingscongres in het teken van ons thema: ‘ACTIVATE YOUR AMBITION’. 
Met dit thema willen wij studenten uitdagen om hun ambitie te ontplooien en zich te richten op 
de carrièremogelijkheden die de rechtenstudie te bieden heeft. Bij een inspirerend thema hoort 
natuurlijk een grootse locatie. De locatie voor het openingscongres is dit jaar de Sint-Laurenskerk 
in Rotterdam. Gelegen in het stadcentrum van Rotterdam is de Laurenskerk als Rijksmonument een 
van de meest toonaangevende gebouwen in Rotterdam.

De dagvoorzitter van de avond is niemand minder dan Sander 
Schimmelpenninck. Sander Schimmelpenninck studeerde 
Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd 
na zijn studie werkzaam als advocaat-stagiair bij Houthoff Buruma, 
tevens onze hoofdpartner deze editie van de Meesterweek. Daarna 
werd hij hoofdredacteur bij het tijdschrift Quote. Hedendaags is hij 
columnist bij de Volkskrant en maakt hij programma’s voor de VPRO, 
waar zijn programma ‘Sander en de Kloof’ is genomineerd voor een 
Televizierring.

In het kader van ‘ACTIVATE YOUR AMBITION’ kan Prof. Dr. Sigrid Hemels 
natuurlijk niet ontbreken. Sigrid Hemels  heeft een indrukwekkende 
loopbaan in het Belastingrecht. Sigrid Hemels is hoogleraar 
Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit en is verbonden aan de 
Lund University School of Economics and Managment in Zweden. Sinds 
2 juni 2022 is zij geïnstalleerd als Staatsraad bij de Afdeling advisering 
van de Raad van State. Voordat Sigrid Hemels staatsraad werd bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State heeft zij gewerkt bij Allen & 
Overy LLP en KPMG Meijburg & Co. Met een veelzijdige loopbaan weet 
Sigrid Hemels als geen ander dat een juridische studie deuren naar 
talloze banen waar jouw ambitie ligt opent.

O P E N I N G S C O N G R E S  -   AC T I VAT E  YO U R  A M B I T I O N  W I T H  H O U T H O F F

Vrijdag 13 januari
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Guillette van Grinsven is partner in de corporate M&A praktijk bij 
Houthoff, de hoofdpartner van de 33e Meesterweek. Guillette van 
Grinsven heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van 
Utrecht en heeft daarna deelgenomen aan het Grotius specialisation 
course on Company & Business law. In 2016 won Guillette van Grinsven 
‘the Best Young Professionals Law Award’. Guillette van Grinsven gaat 
als partner van een van de meest toonaangevende advocatenkantoren 
van Nederland een inspirerende bijdrage leveren aan de opening van 
de 33e Meesterweek.

 

Kim Beumer Kim Beumer zal tegenwoordig niemand meer onbekend 
voorkomen. Kim Beumer verschijnt regelmatig in televisieprogramma’s 
om haar visie op juridische vraagstukken te bespreken en ze staat 
regelmatig bekende Nederlanders bij. Kim Beumer heeft gestudeerd aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseert zich hedendaags 
in het personen- en familierecht. Zo is zij ook aangesloten bij de 
Vereniging van familie- en erfrechtadvocaten scheidingsmediators.

De 33e Meesterweek hoopt jou te ontvangen tijdens het openingscongres in de Laurenskerk. Laat 
je inspireren door onze sprekers en zet de eerste stap tot het activeren van jouw ambitie! 

- 33e Meesterweek - 
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A R B E I D S R EC H T D AG  -  YO U  G E T  W H AT  YO U  W O R K  F O R

Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten
Locatie: Hogan Lovells en Simmons & Simmons
Deelname: € 5
Programma: 
09:30 Ontvangst Hogan Lovells
12:30 Lunch Hogan Lovells 
13:15 Afsluiting Hogan Lovells
14:00 Ontvangst Simmons & Simmons
17:00 Borrel Simmons & Simmons
17:45 Afsluiting Simmons & Simmons

Maandag 16 januari
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ERVARING VAN EEN STUDENT

Vorig jaar heb ik voor het 
eerst meegedaan aan 
de Meesterweek en 
heb ik met veel plezier 
deelgenomen aan de 
Arbeidsrechtdag. Op 
deze themadag kan je op 
een laagdrempelige manier 
alvast kennismaken met het rechtsgebied en 
zien hoe het er in de praktijk ongeveer aan toe 
gaat. Ondanks dat de Meesterweek vorig jaar 
nog online plaatsvond, heb ik van deze dag 
ontzettend veel kunnen leren. De kantoren 
hadden dan ook een mooie online omgeving 
gecreëerd waardoor de ervaring extra leuk was. 

We hebben tijdens deze dag twee kantoren 
(online) bezocht en mochten na een korte 
introductie ook zelf aan de slag met een aantal 
casussen. Het was heel leerzaam om samen met 
professionals en medestudenten te werken aan 
verschillende vraagstukken en om vervolgens 
alle inzichten te bespreken. Ook zonder 
voorafgaande kennis konden we uiteindelijk een 
heel eind komen. Naast het formele deel was er 
natuurlijk ook ruimte om de kantoren op een 
meer informele manier te leren kennen. Zo was 
er na elk kantoorbezoek ruimte voor een borrel 
en konden we onder het genot van de hapjes 
en drankjes uit de borrelbox al onze vragen 
stellen. Na afloop van de dag had ik dan ook een 
goed beeld van de kantoren en heb ik zeker wat 
dingen bijgeleerd!

Als je meer wil weten over het arbeidsrecht of 
als je eventueel nog twijfelt over je masterkeuze, 
raad ik zeker aan om je aan te melden voor de 
Arbeidsrechtdag. Ga vooral in gesprek en stel 
alle vragen die je hebt, want zo haal je het 
meeste uit je dag!

- Daphne Grootscholten - 
Studente Rechtsgeleerdheid

Het arbeidsrecht blijft elk jaar erg populair onder 
studenten, vandaar dat er dit jaar weer een 
themadag aan gewijd is. Het arbeidsrecht gaat 
met de tijd mee en is constant aan het veranderen. 
Het gaat om onderwerpen waar mensen zich in 
kunnen herkennen, zoals arbeidsvoorwaarden, 
ontslag, pensioen en ongevallen op de werkvloer.

In de ochtend gaan we langs bij Hogan 
Lovells. Hogan Lovells is een internationaal en 
toonaangevend advocatenkantoor met vele 
vestigingen over de hele wereld. Het kantoor 
focust zich zowel op rechtsproblemen in 
Nederland als internationale rechtsproblemen. 
Hier zijn de advocaten bij Hogan Lovells ook op 
ingesteld. Het ochtenddeel bij Hogan Lovells 
wordt afgesloten met een lunch.

Vervolgens gaan we naar het kantoor van 
Simmons & Simmons. Simmons & Simmons is 
tevens een internationaal en toonaangevend 
kantoor. De vestigingen zijn te vinden in Europa, 
Azië en het Midden-Oosten.  In Nederland is 
Simmons & Simmons gevestigd in Amsterdam 
met 120 werknemers. De advocaten bij 
Simmons & Simmons begrijpen de cultuur, het 
bedrijfsleven en de taal van elk land. Na het 
programma bij Simmons & Simmons is er nog een 
netwerkmoment tijdens de borrel.



P R O P E D E U S E D AG  -  F I R S T  I M P R E S S I O N S  L A S T  T H E  LO N G E S T

Dinsdag 17 januari
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Doelgroep: Eerstejaarsstudenten
Locatie: Rechtbank Rotterdam en Cees 
Advocaten
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangst Rechtbank Rotterdam
12:00 Lunch Rechtbank Rotterdam
12:45 Afsluiting Rechtbank Rotterdam
14:00 Ontvangst Cees Advocaten
17:00 Borrel Cees Advocaten
17:45 Afsluiting Cees Advocaten

De Propedeusedag staat helemaal in het 
teken van eerstejaarsstudenten. Ondanks dat 
je loopbaan nog ver weg lijkt, kan het nooit 
kwaad om al bezig te zijn met de toekomst. 
Deze dag biedt eerstejaarsstudenten daarom 
de mogelijkheid om de praktijk te leren kennen. 
Zo krijg je deze dag een beter beeld van de 
advocatuur, maar ook van hoe het er aan toe 
gaat in de Rechtbank.

‘s Ochtends bezoeken we de Rechtbank 
Rotterdam. Hier krijg jij de kans om jouw kennis 
in de praktijk toe te passen tijdens het naspelen 
van een zitting. Tijdens de lunch kun je al jouw 
vragen stellen aan de medewerkers van de 
Rechtbank. In de middag gaan we langs bij Cees 
Advocaten. Hier krijg je een beeld van hoe een 
advocaat te werk gaat en spelen we een leerzaam 

spel. We sluiten de dag af met een gezellige 
borrel bij Cees Advocaten.

 

ERVARING VAN EEN STUDENT

Afgelopen jaar heb ik voor 
de eerste keer meegedaan 
aan de Meesterweek door 
deel te nemen aan de 
(online) Propedeusedag. 
Tijdens deze dag krijgen 
eerstejaarsstudenten de 
mogelijkheid om een kijkje te nemen bij Cees 
Advocaten en de Rechtbank Rotterdam. De dag 
begon bij Cees Advocaten met een presentatie 
en een aansluitende oefening. Tijdens deze 
oefening werd je opgesplitst in groepjes en 
stond je onder begeleiding van één van de 
medewerkers van Cees Advocaten. Het is 
ontzettend leuk om te zien hoe het er in de 
praktijk bij een advocatenkantoor aan toegaat, 
zeker als je nog nooit op kantoorbezoek bent 
geweest. Daarna kregen we de mogelijkheid om 
met de medewerkers in gesprek te gaan over hun 
werk, het kantoor en alle andere vragen die we 
hadden. Al met al een ontzettend leerzame en 
leuke ochtend!

Na de pauze ging de dag verder met de Rechtbank 
Rotterdam. Hier konden we kennismaken met 
een advocaat, rechter en Officier van Justitie, 
waar we al onze vragen aan konden stellen. 
Wederom in groepjes en onder begeleiding 
kregen wij de kans om aan een interessante 
casus te werken die we naderhand zijn gaan 
bepleiten. Het is super leuk om op deze wijze de 
theorie die je tijdens je studie leert, te kunnen 
toepassen voor echte beroepsprofessionals! 

De Propedeusedag is het ideale moment voor 
eerstejaarsstudenten om een kijkje te nemen 
in de praktijk. Je komt zo op een ontspannen 
manier in aanraking met de medewerkers van 
Cees en de Rechtbank Rotterdam. 

- Julia Man in ‘t Veld -
Studente Rechtsgeleerdheid



H A N D E L S R EC H T D AG  -  T H E  P O R T  TO  O P P O R T U N I T I E S

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten
Locatie: BenninkAmar Advocaten en Van Traa
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangst BenninkAmar Advocaten
12:00 Lunch BenninkAmar Advocaten
12:45 Afsluiting BenninkAmar Advocaten
14:00 Ontvangst Van Traa
18:00 Opstap borrelboot
20:00 Aankomst en afsluiting Van Traa 

Tijdens deze dag word je ondergedompeld in het 
handelsrecht en leer je van alles over de rol van 
de Rotterdamse haven. 

We beginnen deze dag door een bezoek te 
brengen aan BenninkAmar Advocaten. Dit is 
het enige Nederlandse advocatenkantoor dat 
volledig gespecialiseerd is in economische 
sancties, exportcontrole en aanverwante 
handelsrechtaspecten. Bij BenninkAmar 
Advocaten leren wij over het sanctierecht- en 
exportcontrolevraagstukken. Het ochtenddeel 
sluiten wij af met een lunch bij BenninkAmar 
Advocaten.

Vervolgens bezoeken we Van Traa Advocaten. 
Van Traa Advocaten richt zich op transport & 
logistiek, internationale handel en verzekering & 
aansprakelijkheid. Bij Van Traa Advocaten leren 
we meer over het kantoor en de praktijk. Nadat 
we zijn ondergedompeld in het handelsrecht, 

sluiten we samen met Van Traa Advocaten 
de dag af met een rondvaart door de 

Rotterdamse haven.

Dinsdag 17 januari
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ERVARING VAN EEN STUDENT

Aan mij de eer om de 
Handelsrechtdag uit te 
lichten. Als eerstejaars 
hoopte ik al eens 
mee te mogen met de 
Handelsrechtdag van de 
Meesterweek. Afgelopen 
editie heb ik aan deze dag 
meegedaan en dit is mij enorm goed bevallen.

We trapten de dag af bij Kneppelhout. 
Kneppelhout is een Rotterdams kantoor die 
zich onder meer specialiseren in Haven en 
Handel. Tijdens het bezoek aan Kneppelhout 
hebben ze het gehad over aansprakelijkheid en 
het arbitragerecht in het Handelsrecht. Na dit 
leuke inhoudelijke programma konden we de 
kantoorgenoten van Kneppelhout leren kennen 
over een lunch en alles aan ze vragen over het 
kantoor en stagemogelijkheden!

Bij het tweede deel van de dag hadden we een 
online kantoorbezoek aan Van Traa Advocaten. 
Tijdens deze sessie gingen we onder andere in 
op de ‘natte praktijk’ en hadden we het over 
Incoterms. Super leerzaam! Om de dag af te 
sluiten hadden we een borrel via een leuk online 
platform waar we de advocaten alles konden 
vragen over het kantoor, stages en studie-
ervaringen.

Mochten jullie iets meer willen weten over 
het Handelsrecht dan is deze dag zeker een 
aanrader. Wie weet zie ik jullie daar, nu de dag 
(hopelijk) weer eens fysiek zal plaatsvinden!

- Fee Steijaert-
Studente Rechtsgeleerdheid



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,

Ready for it?

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

” International trade, transport & insurance



S TA AT S -  E N  B E S T U U R S R EC H T D AG  -  I T ’ S  A L L  A B O U T  F U N D A M E N TA L S

Woensdag 18 januari
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Het staats- en bestuursrecht komt overal in de samenleving terug. Het staats- en bestuursrecht heeft 
een invloed gehad op de meeste dagelijkse dingen, overal waar je kijkt zie je dit terug! Veel actuele 
vraagstukken houden verband hiermee. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de milieucrisis en 
immigratie. Dit jaar organiseert de Meesterweek voor het eerst een Den Haag dag! In Den Haag vindt de 
meeste politieke actie plaats. Hierdoor krijgen de deelnemende studenten de uitgelezen kans om kennis 
te maken met het staats- en bestuursrecht in de praktijk. Tijdens deze editie van de Meesterweek gaan 
we langs bij Pels Rijcken en de Raad van State.

In de ochtend gaan we langs bij de Raad van State. De Raad van State heeft in het Nederlandse rechtsbestel 
meerdere functies. De Afdeling advisering adviseert de Nederlandse wetgever over wetsvoorstellen. De 
Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland en doet uitspraken 
in geschillen tussen de overheid en burger. 

In de middag wordt de dag vervolgd bij Pels Rijcken. Pels Rijcken is al sinds 1879 landsadvocaat 
en vertegenwoordigd de Nederlandse staat in vele procedures. Het kantoor behoort tot de top 
advocatenkantoren in Nederland en heeft 350 werknemers. Pels Rijcken onderscheidt zich van anderen 
doordat zij zich erg bewust moeten zijn van de bijzondere bestuurlijke en politieke context waar de 
Rijksoverheid in opereert.

Tijdens deze dag word je ondergedompeld in het dynamische staats- en bestuursrecht en leer je dit 
rechtsgebied vanuit zowel de rechterlijke macht als de advocatuur kennen!

- 33e Meesterweek - 

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en
masterstudenten 
Locatie: Raad van State en Pels Rijcken
Deelname: € 5
Programma: 
09:30 Ontvangst Raad van State
12:30 Lunch Raad van State
13:15 Afsluiting Raad van State 
13:45 Ontvangst Pels Rijcken
16:45 Borrel Pels Rijcken
17:30 Afsluiting Pels Rijcken 



G E Z O N D H E I D S R EC H T D AG  -  YO U R  H E A LT H  I N  P E R S P EC T I V E

Donderdag 19 januari
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Het gezondheidsrecht is een enorm relevant en actueel rechtsgebied. Daarom introduceren wij dit jaar 
de Gezondheidsrechtdag! Binnen het gezondheidsrecht krijg je veel te maken met nieuwe wetgeving 
door de constante veranderingen in de gezondheidszorg. Daarnaast is het gezondheidsrecht een 
bijzonder breed rechtsgebied. Zo kun je denken aan ondernemingsrecht in de zorg, maar ook aan 
ethiek, dwangzorg en aansprakelijkheidskwesties. Het gezondheidsrecht bevat daarom aspecten van 
veel verschillende rechtsgebieden. De verschillende kanten van het gezondheidsrecht zullen deze dag 
dan ook zeker naar voren komen!

Op deze dag gaan we ‘s ochtends langs bij Van Benthem & Keulen. Dit is een full-service advocatenkantoor 
met bijna 100 juridische professionals. Zij staan verschillende grote zorginstellingen bij en adviseren 
hen over allerlei gezondheidsrechtelijke kwesties. Van Benthem & Keulen heeft naast een enorme 
hoeveelheid kennis, ook erg veel ervaring op het gebied van recht en gezondheidszorg. Tijdens deze 
ochtend kom je meer te weten over hoe een gezondheidsrechtadvocaat te werk gaat. Na een interessant 
programma leren we de medewerkers van Van Benthem & Keulen beter kennen tijdens een lekkere lunch.

Met het gezondheidsrecht kun je echter veel meer kanten op dan alleen de advocatuur. Daarom gaan we 
in de middag langs bij het Erasmus MC! Hier nemen we een kijkje in de gang van zaken op de juridische 
afdeling van het ziekenhuis. Een ziekenhuis krijgt immers te maken met een breed scala van juridische 
kwesties. Tijdens deze middag bekijken we deze vraagstukken vanuit de zorgaanbieder, die dicht bij de 
patiënt staat. Dit dagdeel sluiten we af met een gezellige borrel.

- 33e Meesterweek - 

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Locatie: Van Benthem & Keulen en Erasmus 
Medisch Centrum
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangst Van Benthem & Keulen
12:00 Lunch Van Benthem & Keulen
12:45 Afsluiting Van Benthem & Keulen
14:30 Ontvangst Erasmus MC
17:00 Afsluiting Erasmus MC 



B A N K I N G  &  F I N A N C E  -  M O N E Y  F LO W S  W H E R E  T H E  T R A N S AC T I O N  G O E S

ERVARING VAN EEN STUDENT

Afgelopen jaar heb ik 
deelgenomen aan de 
Banking- en Financedag 
van de Meesterweek. 

Ik ben in aanmerking gekomen met de 
Meesterweek door mij in mijn tweedejaar aan 
te melden als staffer. Als staffer maak je van 
achter de schermen mee hoe de organisatie 
van de Meesterweek verloopt. Daarnaast was ik 
als staffer bij een aantal themadagen aanwezig 
waardoor ik al wist hoe een themadag eruitzag. 
Afgelopen jaar zat ik in de afrondende fase 
van mijn bachelor en was ik aan het oriënteren 
wat ik na mijn bachelor wilde gaan doen. Ik 
raad de Banking- en Financedag zeker aan 
voor studenten die het Ondernemingsrecht en 
Financieel recht interessant vinden, maar ook 
aan studenten die openstaan voor een carrière 
buiten de advocatuur.

Afgelopen jaar gaven Clifford Chance en Allen 
& Overy ons een kijkje in deze kantoren. Door 
je aan te melden bij een themadag krijg je niet 
alleen inzicht in wat een kantoor te bieden heeft, 
ook krijg je uitgebreid de kans om je vragen te 
stellen aan recruiters over bijvoorbeeld stages 
of de sollicitatieprocedures. Daarnaast vond ik 
het ook leuk dat de Meesterweek meetingrooms 
creëerde waardoor je in een kleine setting je 
vragen kon stellen. 

Al met al was het een hele leuke en leerzame 
dag en raad ik het zeker aan!

 

- Roos Gloudemans - 
Studente Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

Doelgroep:  Derdejaars- en masterstudenten
Locatie: Clifford Chance en Houthoff
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangs Clifford Chance
12:00 Lunch Clifford Chance
12:45 Afsluiting Clifford Chance
14:00 Ontvangst Houthoff
17:00 Borrel Houthoff
17:45 Afsluiting Houthoff

In de ochtend bezoeken wij Clifford Chance 
in Amsterdam. Clifford Chance is wereldwijd 
een van de meest toonaangevende full-service 
advocatenkantoren met vestigingen over 
heel de wereld. Het kantoor in Amsterdam is 
gespecialiseerd in finance. Grote financiële 
instellingen, financiële investeerders en 
multinationals behoren tot de cliënten van 
Clifford Chance. Ook leggen zij de focus 
op de juridische aspecten van verschillende 
technologische ontwikkelingen. Na het 
programma leren wij de medewerkers van 
Clifford Chance tijdens de lunch beter kennen.

In de middag gaan wij langs bij Houthoff, 
de hoofdpartner van de 33e Meesterweek! 
Houthoff is een van de grootste en bekendste 
advocatenkantoren van Nederland. Zij hebben 
vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, 
London en New York. Tijdens de Banking & 
Financedag bezoeken wij Houthoff op hun 
kantoor in Rotterdam. Het ervaren Banking 
& Finance team van Houthoff adviseert 
en ondersteunt financiële instellingen en 
investeerders over internationale wet- en 

regelgeving bij complexe financiële 
transacties. De dag sluiten wij af met 

een gezellige borrel.

Donderdag 19 januari 
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I N T E L L EC T U E E L  E I G E N D O M S R EC H T  -  P R OT EC T  YO U R  A U T H E N T I C I T Y

Het intellectueel eigendomsrecht wordt steeds 
belangrijker in de juridische wereld. Tijdens het 
bachelorvak handelsrecht maak je kennis met 
dit rechtsgebied, maar tijdens deze themadag 
gaan we echt de diepte in over het IE-recht. 
Het IE-recht ziet op de bescherming van 
ontastbare rechten en bestaat voornamelijk uit 
het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht. 
Wat doe je als een ander er vandoor gaat met een 
idee van jouw cliënt? Dat kom je te weten tijdens 
deze dag.

‘s Ochtends brengen we een bezoek aan Bird 
& Bird. Dit is een internationaal full-service 
advocatenkantoor met vestigingen over de hele 
wereld. De advocaten van Bird & Bird combineren 
excellente juridische expertise met diepgaande 
kennis over het IE-recht. Na een interessant 
programma sluiten we de ochtend af met een 
lunch.

In de middag brengen we een bezoek aan Ploum. 
Ploum is een echt Rotterdams advocaten- 
en notarissenkantoor. De specialisten van 
Ploum adviseren en assisteren hun cliënten 
bij het veiligstellen van hun intellectuele-
eigendomsrechten. Zij zorgen dat deze rechten 
binnen Nederland, maar ook internationaal 
beschermd worden. Daarnaast doen zij onderzoek 
naar de (internationale) beschikbaarheid van 
een merk. We sluiten de dag af met een gezellige 
borrel met de medewerkers van Ploum.

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en               
masterstudenten
Locatie: Bird & Bird en Ploum
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangst Bird & Bird
12:00 Lunch Bird & Bird
12:45 Afsluiting Bird & Bird 
14:00 Ontvangst Ploum
17:00 Borrel Ploum
17:45 Afsluiting Ploum

Vrijdag 20 januari
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ERVARING VAN EEN STUDENT

Ik vind het heel leuk om 
met jullie mijn ervaring 
te delen van de IE-
rechtdag. Hopelijk kan 
ik jullie warm maken 
voor deze interessante 
dag! Afgelopen editie heb ik 
meegedaan aan de IE-rechtdag en dat is mij erg 
goed bevallen.
 
We begonnen de IE-rechtdag bij Ploum. Eerst 
kregen we een duidelijk inzicht in hun intellectuele 
eigendomsrecht praktijk door middel van een 
presentatie. Vervolgens hebben we een casus 
gekregen, waarin er inbreuk werd gemaakt op 
het intellectuele eigendomsrecht van een bedrijf. 
Ik moest het bedrijf verdedigen van wie zijn 
intellectuele eigendomsrecht was geschonden. 
Dit was erg leerzaam en ik kwam er eigenlijk direct 
achter dat het intellectueel eigendomsrecht mij 
heel erg aanspreekt! Bovendien vond ik het ook 
erg fijn dat er tussendoor ruimte was om met de 
student-stagiaires te praten en vragen te stellen.
 
We hebben de dag vervolgd bij HVG Law. Eerst 
kregen we een toespraak van een van de partners 
van HVG Law en uitleg over het kantoor. Daarna 
hebben we een quiz gedaan over het intellectueel 
eigendomsrecht. Helaas heb ik zelf niet gewonnen, 
want de winnaar ging er vandoor met HVG Law 
airpods! Uiteindelijk hebben we de dag afgesloten 
met een borrel met de kantoorgenoten van HVG 
Law. Het was erg gezellig en zij hebben mij toen 
zeker warm gemaakt om ooit een student-stage bij 
hun te lopen.
 
Kortom was het een hele leerzame dag, want ik heb 
veel geleerd over het intellectueel eigendomsrecht, 
maar ook ben ik meer te weten gekomen over 
Ploum en HVG Law. Dus als je meer wilt weten over 
het intellectueel eigendomsrecht dan is deze dag 
zeker een aanrader!

- Amber Meinen -
Studente Rechtsgeleerdheid  



O N D E R N E M I N G S R EC H T :  C O R P O R AT E  M & A  -  M A K I N G  T H E  B E S T  D E A L

Maandag 23 januari
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Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en                
masterstudenten
Locatie: Lexence en HVG Law
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangst Lexence
12:00 Lunch Lexence
12:45 Afsluiting Lexence
14:00 Ontvangst HVG Law
17:00 Borrel HVG Law
17:45 Afsluiting HVG Law 

ERVARING VAN EEN STUDENT

De Meesterweek vond 
afgelopen jaar door 
Corona online plaats. 
Er waren dus geen 
fysieke kantoorbezoeken, 
maar je kon kennis 
maken met de kantoren via 
een Zoomverbinding. Dit deed niet af aan de 
mogelijkheid om je te kunnen oriënteren. Ik kende 
de Meesterweek zelf via de studievereniging JFR en 
heb al een keer eerder meegedaan. Dit jaar besloot 
ik mee te doen aan de Ondernemingsrechtdag en 
de Recruitmentdag.

Tijdens de ondernemingsrechtdag heb ik kennis 
kunnen maken met twee kantoren. Met deze 
kantoren hebben we casussen behandeld en heb ik 
ingezien dat ondernemingsrecht een rechtsgebied 
is dat bij mij past. Naar aanleiding hiervan heb 
ik ervoor gekozen om een stage te lopen op een 
kantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

Aan het einde van de dag was er nog een borrel, 
waarbij we op een informele manier een gesprek 
konden voeren met de recruiters van de kantoren. 
Ook kon je tijdens deze borrel al je vragen stellen 
die je nog had. De borrel was een hele fijne manier 
om te netwerken en ik heb zeker veel geleerd van 
de Ondernemingsrechtdag. Ik zou iedereen dan 
ook zeker aanraden om deel te nemen aan een of 
meer themadagen van de Meesterweek.

- Yasmina Zaboub -
Masterstudente Ondernemingsrecht

De ondernemingsrechtdag is in twee tracks 
opgedeeld. De eerste track is corporate M&A. De 
snelle praktijk van corporate M&A blijft onder 
de studenten elk jaar populair. Van fusies tot 
overnames, corporate M&A advocaten staan hun 
cliënten bij om de beste deal te bewerkstelligen.

In de ochtend bezoeken wij het kantoor van Lexence 
in Amsterdam. Lexence is een advocatenkantoor 
met specialisaties in het ondernemingsrecht. 
Hun mentaliteit? Persoonlijk en to the point. 
Het corporate M&A-team van Lexence adviseert 
onder andere een breed scala aan nationaal en 
internationaal opererende ondernemingen bij 
overnames, venture capital en private equity 
transacties en diverse vormen van strategische 
samenwerkingsverbanden. Het programma sluiten 
wij af met een lunch.

In de middag bezoeken wij HVG Law op hun kantoor 
in Rotterdam. HVG Law behoort tot de top van 
de Nederlandse advocatuur. Bij HVG Law werken 
zo’n 150 advocaten en kandidaat-notarissen. Het 
Corporate M&A-team bestaat uit advocaten en 
notarissen die adviseren over tal van verschillende 
ondernemingsrechtelijke vraagstukken, 
zoals nationale of grensoverschrijdende 
M&A-transacties, private equity en juridisch 
risicomanagement. De dag sluiten wij af met een 
gezellige borrel waar wij de medewerkers van HVG 
Law beter kunnen leren kennen.



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  -  N EG OT I AT E  YO U R  WAY  TO  T H E  TO P

Tijdens de Litigation track van de 
ondernemingsrechtdag staan de geschillen 
bij bedrijven centraal. De ondernemer van 
vandaag de dag loopt vaak tegen problemen 
aan waarvoor hij rechtsbijstand nodig heeft. 
Hierbij kan gedacht worden aan conflicten 
tussen aandeelhouders of investeerders, 
overnamegeschillen en internationale kwesties.

In de ochtend gaan wij naar Windt Le Grand 
Leeuwenburgh. Dit kantoor richt zich specifiek 
op ondernemers, het bedrijfsleven en 
investeerders. Windt Le Grand Leeuwenburgh 
kenmerkt zich door kwaliteit en service van het 
hoogste niveau te leveren, met de efficiëntie 
en persoonlijke aandacht van een boutique 
kantoor. Na het programma bij Windt Le Grand 
Leeuwenburgh is er een netwerkmoment tijdens 
een heerlijke lunch. .

In de middag vertrekken wij naar het 
Amsterdamse kantoor bureau Brandeis. Het 
kantoor in Amsterdam is expert op het veld van 
litigation. De advocaten van bureau Brandeis 
kenmerken zich door zeven stappen vooruit 
te denken, niet bang te zijn en doelgericht 
te werken. We eindigen de middag met een 
netwerkmoment onder het genot van een borrel

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en                
masterstudenten
Locatie: Windt Le Grand Leeuwenburgh en
bureau Brandeis
Deelname: € 5
Programma: 
09:00 Ontvangst Windt Le Grand 
 Leeuwenburgh
12:00 Lunch Windt Le Grand Leeuwenburgh
12:45 Afsluiting Windt Le Grand 
 Leeuwenburgh
14:00 Ontvangst bureau Brandeis
17:00 Borrel bureau Brandeis
18:00 Afsluiting bureau Brandeis

Maandag 23 januari
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ERVARING VAN EEN STUDENT

De Ondernemingsrechtdag 
(Litigation) vond ook in 
2022 digitaal plaats. 
Door middel van Zoom 
hebben we met de 
Meesterweek twee 
kantoren bezocht. 

Zelf was ik geïnteresseerd in het 
Ondernemingsrecht en dit was voor mij de 
perfecte kans om kennis te maken met de 
praktijk. De dag bestond uit een ochtend- en 
middagprogramma waardoor je genoeg tijd 
had om vragen te stellen aan de advocaten voor 
wie het ondernemingsrecht dagelijkse praktijk 
is. Het was erg prettig om op deze manier te 
kunnen netwerken met potentiële werkgevers 
en collega’s. De sfeer was gemakkelijk waardoor 
ook gelegenheid was voor persoonlijke vragen. 

Tijdens beide kantoorbezoeken hebben we 
een oefencasus gemaakt. Op deze manier 
maakte je inhoudelijk kennis met de praktijk. 
Samen met een aantal medestudenten en 
met de ondersteuning van een advocaat (of 
medewerker) van het kantoor begonnen we 
aan de oefencasus. In het tweede jaar van mijn 
bachelor heb ik het vak Ondernemingsrecht 
gehad, waardoor ik goed uit de voeten kon met 
de stof. Ik vond dit een zeer interessante, maar 
bovenal leerzame dag

- Julia Federowicz  -
Masterstudente Privaatrecht



VA S T G O E D R EC H T D AG  -  YO U R  F O U N D AT I O N  TO  B U I L D  S U C C E S S

ERVARING VAN EEN STUDENT

Afgelopen jaar heb ik 
de vastgoedrechtdag 
van de Meesterweek 
gevolgd. Alhoewel deze 
editie helaas online 
was heb ik alsnog goed 
kennis kunnen maken met 
het vastgoedrecht. Er was deze dag een ochtend 
en middagprogramma. In de ochtend was 
CMS aan de beurt en in de middag Straatman 
Koster. We hebben presentaties gekregen over 
wat vastgoedrecht inhoudt en zijn aan de slag 
gegaan met verschillende casussen. Ondanks 
dat ik van tevoren geen kennis had over dit 
rechtsgebied was dit allemaal goed te volgen 
en heb ik samen met de andere studenten de 
casussen met plezier opgelost. Ik vond het een 
erg leerzame dag en het vastgoedrecht staat 
hoog in mijn lijstje van favoriete rechtsgebieden!

Naast het leren over het vastgoedrecht vond 
ik het ook heel leuk om kennis te maken 
met de verschillende kantoren. Tijdens de 
netwerkmomenten leer je de soort mensen die 
er werken en de sfeer van het kantoor goed 
kennen. Dit is erg fijn als onderdeel van de 
dagen aangezien je er zo achter komt met welk 
kantoor je echt een klik hebt. Persoonlijk ben ik 
al een aantal superleuke kantoren tegengekomen 
waar ik eerst nooit aan had gedacht.

Ik ben bij de Meesterweek terechtgekomen 
als eerstejaars rechtenstudent. Nu als 
ouderejaarsstudent hecht ik heel veel waarde aan 
de verschillende themadagen die de Meesterweek 
aanbiedt. In de bachelor Rechtsgeleerdheid komen 
wij lang niet alle rechtsgebieden tegen. Ik vind het 
daarom heel fijn om op deze manier te oriënteren 
wat wel en wat totaal niet bij mij past. Dus als 
je nog twijfelt over je masterkeuze raad ik het 
zeker aan om mee te doen aan de Meesterweek!

- Imke de Man -
Studente Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten
Locatie: Kneppelhout en Straatman Koster
Deelname: € 5
Programma: 
09.30 Ontvangst Kneppelhout
12.30 Lunch Kneppelhout
13:15 Afsluiting Kneppelhout 
14.00 Inloop Straatman Koster
17.00 Borrel Straatman Koster
17:45 Afsluiting Straatman Koster

De mooie wereld van het vastgoed blijft 
studenten jaar op jaar fascineren. Het onroerend 
goed staat centraal in het vastgoedrecht. 
Vaak wordt gedacht aan bouwrecht, maar 
het vastgoedrecht strekt zich ook tot 
projectontwikkeling, financiering, koop of 
verkoop en huur of verhuur.

Het ochtendprogramma vindt plaats bij 
het Rotterdamse kantoor Kneppelhout. De 
advocaten bij Kneppelhout zijn inventief, 
denken praktisch en handelen doelgericht. Op 
deze manier kan op elke vraag een passend 
antwoord worden gevonden. Kneppelhout is 
juridisch scherp en zoekt verbinding waar het 
kan. Het ochtendprogramma bij Kneppelhout 
wordt afgerond met een lunch waarbij er een 
netwerkmoment is.

In de middag vervolg het programma bij het 
Rotterdamse kantoor Straatman Koster. 
Dit nichekantoor is gespecialiseerd in het 
vastgoedrecht en opereert in de top van de 
markt. De werkwijze van Straatman Koster 

wordt getypeerd door een gedegen, snel, 
betrokken en een no-nonsense 

mentaliteit. Deze middag 
wordt afgesloten met 

een borrel waarbij er 
de mogelijkheid is om 

te netwerken.

 

Dinsdag 24 januari
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S T R A F R EC H T D AG  -  G U I LT Y  A S  C H A R G E D

ERVARING VAN EEN STUDENT

Vorig jaar heb ik met veel 
plezier kunnen deelnemen 
aan de strafrechtdag 
van de Meesterweek. De 
strafrechtdag biedt de 
perfecte gelegenheid om 
meer te weten te komen over 
het strafrecht in de praktijk. 

Vorig jaar kregen wij presentaties van zowel het 
Openbaar Ministerie als advocatenkantoor Libertas 
die de focus legde op het financieel strafrecht. 
De combinatie van het Openbaar Ministerie en 
een advocatenkantoor biedt deelnemers de 
gelegenheid om van beide kanten meer te weten 
te komen. 

Bij de presentatie van het Openbaar Ministerie 
moesten deelnemers ook aan een casus werken. 
Na afloop van de presentaties was er een 
borrelmoment. Hierdoor konden wij veel vragen 
stellen en netwerken. Zo hebben werknemers 
van het Openbaar Ministerie mij veel verteld over 
het proces om Officier van Justitie te worden. De 
advocaten bij Libertas Advocaten hebben ons 
verteld over het financieel strafrecht in de praktijk. 
Zo werden ook de verschillen tussen het financieel 
en het commuun strafrecht besproken. Ook werd 
ons verteld over de verschillen tussen grote en 
kleine advocatenkantoren. 

Ondanks het feit dat de Meesterweek vorig jaar 
online heeft moeten plaatsvinden, was het een 
zeer geslaagde dag waarbij ik veel informatie heb 
gekregen en heb kunnen netwerken met zowel 
medestudenten als Officieren van Justitie en 
advocaten. Ik raad deelname aan de strafrechtdag 
van de Meesterweek van harte aan voor studenten 
die meer te weten willen komen over het strafrecht 
in de praktijk.

- Samantha Kruithof - 
Studente Rechtsgeleerdheid

Doelgroep: Tweedejaars-, derdejaars- en 
masterstudenten 
Locatie: Openbaar Ministerie en Libertas 
Advocaten
Deelname: € 5
Programma: 
09:30 Ontvangst OM
12:30  Lunch OM
13:15 Afsluiting OM 
14:00 Ontvangst  Libertas Advocaten
17:00 Borrel Libertas Advocaten
17:45 Afsluiting Libertas Advocaten

De themadagen sluiten we af met het strafrecht! 
Dit is een van de bekendste rechtsgebieden 
onder de studenten en is zeer actueel. Hoor en 
wederhoor is uiteraard erg belangrijk, vandaar 
dat we tijdens deze dag beide kanten van de 
medaille bekijken. 

In de ochtend bezoeken we de aanklager: het 
Openbaar Ministerie. Hier nemen we een kijkje 
in de keuken van de rechterlijke macht, volgen 
we een interactieve workshop en gaan we ter 
afsluiting van dit dagdeel met het Openbaar 
Ministerie lunchen.

Vervolgens bezoeken we de verdediging: 
Libertas Advocaten.  Libertas Advocaten is een 
gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich richt 
op financieel-economisch (bestuurs-)strafrecht. 
Tijdens dit bezoek laten de medewerkers van 
Libertas Advocaten zien dat het strafrecht veel 
breder is en leren we meer over de verdediging. 
Ter afsluiting van dit dagdeel gaan we met 

Libertas Advocaten borrelen. Tijdens deze 
borrel leer je de medewerkers van Libertas 

Advocaten beter kennen en kun je al 
jouw vragen aan hen stellen!

Woensdag 25 januari 
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R EC R U I T M E N T D AG  -  L E T  YO U R  A M B I T I O N  TA K E  T H E  L E A D !

ERVARING VAN EEN STUDENT

De Meesterweek werd het 
afgelopen jaar anders 
vormgegeven dan 
normaal. Uit voorzorg 
wegens corona is 
ervoor gekozen om de 
Meesterweek niet fysiek te 
laten plaatsvinden. Dit deed zeker niet af 
aan de mate van betrokkenheid van de kantoren 
om ons te verwelkomen.

Tijdens de Recruitmentdag is er gekozen voor 
een digitaal platform waarbij zowel wij als de 
kantoren online konden deelnemen. Op deze 
manier konden wij ondanks dat het online 
was toch interactief elkaar ontmoeten. Het 
was voor mij de eerste kennismaking met de 
Recruitmentdag en deze was zeer aangenaam. 
We begonnen de dag met een brunch en konden 
op deze manier prettig informeel kennismaken 
met de kantoren waarvoor je je had opgegeven. 
Samen met de andere studenten hadden wij ruim 
de tijd om de kantoren vragen te kunnen stellen 
en van elkaars vragen iets te kunnen leren.

Na de brunch gingen we speeddaten met de 
kantoren en ook hierin was er voldoende tijd om 
de kantoren goed te leren kennen. De dag werd 
afgesloten met een borrel waarbij je zelf via het 
digitale platform nog bij enkele kantoren virtueel 
naar binnen kon stappen. Ikzelf heb op deze 
manier met alle kantoren waar ik geïnteresseerd 
in was kennis kunnen maken en zo mezelf goed 
kunnen oriënteren. Daarnaast heb ik ook nog 
een persoonlijk gesprek gehad. Ik vond dit zelf in 
het begin best spannend, maar merkte dat ik  op 
mijn gemak werd gesteld door de recruiter. Het 
is een aangename manier om met een kantoor 
kennis te kunnen maken, maar ook zij kunnen 
juist op een fijne manier leren kennen.

- Romy van der Mark -
Masterstudente Ondernemingsrecht 

Doelgroep: Derdejaars- en masterstudenten 
Locatie: SS Rotterdam
Deelname: € 8
Tijd: 13:00-19:00 (met diner tot 22:00)

 
De Recruitmentdag is de kers op de taart van de 
Meesterweek. Dit jaar vindt de Recruitmentdag 
plaats op een prachtige nieuwe locatie, namelijk 
de SS Rotterdam! Tijdens deze dag krijg je 
de kans om jezelf van je beste beentje voor te 
zetten bij de kantoren waar jouw voorkeur naar 
uitgaat. De Recruitmentdag is het uitgelezen 
moment om 18 van onze partners beter te leren 
kennen. Maar zij leren jou ook kennen, dus laat 
jezelf van je beste kant zien om die droombaan 
of stage binnen te slepen!

Wanneer je je aanmeldt voor de Recruitmentdag 
wordt om je CV en cijferlijst gevraagd. Daarnaast 
vragen we je om een selectie te maken van de 
partners die jou het meest aanspreken. Dit doen 
we zodat wij een perfecte match kunnen maken 
tussen jou en de partners. Op basis hiervan 
word je namelijk ingedeeld bij de workshops 
die de partners aanbieden. Sommige studenten 
worden zelfs uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek! Iedere ronde wordt afgesloten met 
een netwerkmoment. Na het dagprogramma 
volgt een diner voor studenten die worden 
geselecteerd door de deelnemende partners. 
Tijdens dit diner vinden er tussen de gangen 

tafelwissels plaats waardoor je de kans krijgt 
om met drie verschillende kantoren te 

dineren. Genoeg mogelijkheden 
om de partners enthousiast 

te maken over jou!

Donderdag 26 januari 
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Doelgroep: Iedereen
Locatie: Nader te bepalen
Deelname: € 6

Nadat je jezelf twee weken van je beste kant hebt laten zien tijdens de themadagen en de 
recruitmentdag, is het tijd om helemaal los te gaan tijdens het Meesterweek eindfeest! Hoe de 
avond eruit gaat zien is nog een verrassing, maar het wordt een feest dat je niet wil missen! Hard 
work pays off. Dat zullen we deze avond zeker waarmaken! De inschrijvingen gaan 6 januari 2023 
open.
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M E E S T E R W E E K  E I N D F E E S T  -  H A R D  W O R K  PAYS  O F F

Vrijdag 27 januari



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.



Een prachtig thema voor deze Meesterweek: “Activate your ambition”. Met de nadruk op YOUR. 
Hoe ga jij de jou gegeven talenten gebruiken. Daarvoor bestaat geen vast recept. Zelf heb ik altijd 
werk kunnen doen waar ik plezier in heb. Dat betekent niet dat ik altijd als een blij ei op de werkvloer 
rondstuiter, ook ik ontkom soms niet aan minder leuke klusjes. Maar meestal krijg ik positieve energie 
van mijn werk. Dat gun ik jullie ook. 

Een juridische opleiding is de sleutel tot talloze banen waarin jij je specifieke ambitie kunt ontplooien. 
Voor de één is dat een baan bij een groot advocatenkantoor, terwijl een ander juist gelukkig wordt 
van de sociale advocatuur, van werk voor de overheid, in het bedrijfsleven of de universiteit. Of een 
combinatie! 

Praat met anderen, maak gebruik van de contactmogelijkheden die bijvoorbeeld deze Meesterweek 
biedt om er achter te komen wat je als jurist allemaal kunt doen. Er is vast meer mogelijk dan je 
denkt. Zo ben ik er pas door mijn werk bij de Raad van State achter gekomen hoeveel kansen er daar 
zijn voor jonge juristen die opgeleid willen worden in de bestuursrechtspraak, ook als opstap naar 
andere onderdelen van de rechterlijke macht.  

Maar: ga voor de inhoud, voor waar je energie van krijgt en niet primair voor dat wat het best betaalt. 
Alle juridische banen leveren namelijk een fatsoenlijk salaris op, maar de best betalende baan is niet 
noodzakelijkerwijs de baan die jou het meeste brengt. Dit zeg ik natuurlijk vanuit een luxepositie, 
maar ik heb bijvoorbeeld nooit spijt gehad toen ik in 1999 gehoor gaf aan mijn onderwijsambities en 
een deel van mijn belastingadviseurssalaris inleverde voor een parttime baan als junior-docent op 
de Universiteit Utrecht. Die stap heeft mij onder andere naar deze pagina gebracht!

‘Blijf bij dit alles vooral bij jezelf ... Probeer niet iemand anders te zijn’

Blijf bij dit alles vooral bij jezelf. Stel de vraag “wat past bij mij” in plaats van “wat doen de anderen?” 
of “wat wordt van mij verwacht?” Probeer niet iemand anders te zijn: dat houd je niet vol. Zolang 
het maar binnen de grenzen van normale omgangsvormen blijft, maakt dit het werkende leven veel 
makkelijker. En ja, natuurlijk zullen er tegenslagen zijn. Dat hoort bij het leven. Maar houd je vast 
aan de gedachte dat er een weg vooruit is, al is dat misschien een andere weg dan je eerst had 
gedacht. Maar dat is niet erg. 

Ook heel belangrijk: maak keuzes. Bij de Raad van State hebben we dit jaar de lijfspreuk van Willem 
Drees sr. “Niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk” als rode draad door ons Miljoenennota-advies, 
Belastingplanadvies en Klimaatbeschouwing laten lopen. Dit is niet alleen voor een regering, maar 
ook voor ieder individu een belangrijk devies. Je kunt niet alles tegelijkertijd: de perfecte werknemer, 
met de perfecte vriendenkring en die er ook nog eens altijd perfect uitziet…ik word al moe van de 
gedachte. Laat je niet gek maken door sociale media waarop anderen zichzelf en hun leven via filters 
aan je presenteren (maar feitelijk ook gewoon maar wat aanrommelen). Maak keuzes wat je wel of 
niet doet. Dan maar niet föhnen of op die hoge hakken waar je pijn van aan je voeten krijgt naar het 
werk. Of juist wel als jij je daar prettig bij voelt. Maar niet omdat je het gevoel hebt dat anderen het 
van je verwachten.
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Activate YOUR ambition!
Door: Sigrid Hemels
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En als laatste: wees niet bang om de verkeerde 
keus te maken. Werkkeuzes zijn nooit voor 
eeuwig. Dat geldt ook voor je masterkeuze. 
Zolang je het civiel effect hebt, sluit je geen 
enkele deur. Alleen als je fiscalist wil worden 
ontkom je niet aan een fiscale master, maar 
verder maakt het advocatenkantoren meestal 
niet veel uit welke master je hebt gedaan. 
Vaak wissel je na anderhalf jaar toch van 
sectie. Ook hier geldt: heb je hierover twijfels, 
praat met de ervaringsdeskundigen die je 
onder meer in deze Meesterweek tegenkomt.

Kortom, activiate YOUR ambition, probeer 
uit, twijfel af en toe, val een keer op je 
neus, je krabbelt echt wel weer op, leer van 
je ervaringen en eis geen perfectie op alle 
gebieden, maar blijf bij jezelf en wat voor jou 
belangrijk is. Dan zul je merken dat je op die 
manier niet alleen jouw beste bijdrage kunt 
leveren aan je omgeving en de samenleving, 
maar dat je daar ook jezelf het meest gelukkig 
mee maakt. Voldoening halen uit je werk, dat 
is mijn grote wens voor iedere student die bij 
ons afstudeert!

1 Hoogleraar Belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van 
State en verbonden aan Lund University School of Economics and Management (Zweden). Voordat ze op 1 juni 2022 
Staatsraad werd, werkte ze naast haar baan op de universiteit 19 jaar bij Allen & Overy LLP. Ze begon haar loopbaan in 
februari 1997 als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co.

2 https://www.raadvanstate.nl/werkenbij/bestuursrechtspraak/.

28



In het kader van ACTIVATE YOUR AMBITION:
Julie Luitwieler

Advocaat | Associate Houthoff (Rotterdam)
  

Na twee online edities, is het nu eindelijk weer tijd voor een fysieke Meesterweek met het passende 
thema ‘Activate your ambition’. De Meesterweek is natuurlijk dé perfecte plek om jullie ambities 
na te streven en te werken aan jullie toekomst. Of je nu nog bezig bent met (het afronden van) je 
bachelor of al bijna klaar bent met je master en aan het begin staat van je toekomstige carrière, de 
verschillende themadagen en de recruitmentdag zijn de perfecte momenten om na te gaan waar 
jouw ambitie ligt. 

‘Doordat je in aanraking komt met verschillende rechtsgebieden en nog 
veel meer verschillende kantoren, daag je niet alleen jezelf uit, maar kom 
je er hopelijk ook achter waar je energie van krijgt en wat er écht bij jou 
past.’

Doordat je in aanraking komt met verschillende rechtsgebieden en nog veel meer verschillende 
kantoren, daag je niet alleen jezelf uit, maar kom je er hopelijk ook achter waar je energie van krijgt 
en wat er écht bij jou past. Het nastreven van je ambitie ziet natuurlijk niet alleen op het nastreven 
van een bepaalde carrière. Nog veel belangrijker is dat jij er – onder andere tijdens jouw deelname 
aan de Meesterweek – achter komt wat je écht leuk vindt. Zo wist ik zelf aan het eind van mijn 
bachelor nog totaal niet wat voor master ik wilde gaan volgen en – misschien nog minder - wat ik dan 
vervolgens met die master zou willen doen. Uiteindelijk heb ik zelf, alweer een aantal jaar geleden, 
de Meesterweek georganiseerd en heb ik ook deelgenomen aan verschillende themadagen en de 
recruitmentdag. Mede daardoor kwam ik erachter waar mijn ambities liggen, welke rechtsgebieden 
ik leuk vind en - misschien nog wel leuker – op welke kantoren ik graag stage wilde lopen. Één 
van de kantoren waarmee ik tijdens de Meesterweek kennis maakte, was Houthoff. Zoals jullie 
waarschijnlijk al vaker is verteld (maar het is echt waar), is het lopen van een student-stage de beste 
manier om erachter te komen of een kantoor bij je past, dus heb ik uiteindelijk ook een student-
stage gelopen bij Houthoff. Al vanaf de eerste dag voelde ik mij welkom op kantoor, iets dat ik zelf 
het allerbelangrijkste vind bij het vinden van het kantoor dat het best bij je past. 

Er is op kantoor namelijk ruimte voor verschillende soorten 
collega’s, waardoor we met zijn allen het beste in elkaar naar 
boven halen en iedereen veel ruimte krijgt om zijn ambitie na 
te streven. De afwisseling tussen het uitdagende werk en de 
ruimte voor gezelligheid met collega’s, maakte dat ik vervolgens 
ook tijdens mijn master bij Houthoff bleef werken als Studerend 
Juridisch Medewerker. Toen ik mijn master eenmaal had afgerond, 
was de keuze dan ook snel gemaakt. Inmiddels ben ik ruim een 
half jaar geleden begonnen als advocaat-stagiaire bij Houthoff 
in Rotterdam en is dat gevoel en die klik onveranderd. Spreek mij 
of één van mijn collega’s dan ook vooral aan tijdens de themadag 
Banking & Finance of de recruitmentdag, we vinden het super 
leuk om kennis te maken en je meer te vertellen over Houthoff! 
Heel veel plezier tijdens de Meesterweek en misschien tot snel!
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Je carrière starten bĳ  Houthoff is een prachtkans, je krĳ gt veel vrĳ heid en 
daarmee ook verantwoordelĳ kheid. Na je studie begint het leren pas echt. Wil je 
het beste uit jezelf en je tĳ d bĳ  Houthoff halen? Dan bieden wĳ  een uitdagend en 
intensief opleidings programma. #thatswhatsinitforyou

 Bekĳ k de video van Sybrich op werkenbĳ houthoff.com

 “HET INTERNE OPLEIDINGS-
PROGRAMMA HEEFT 
BIJGEDRAGEN AAN 
EEN GOEDE START BIJ
HOUTHOFF”
 Sybrich Herrera Farfán
  Advocaat | Associate

Houthoff adv Sybrich 210x297.indd   1Houthoff adv Sybrich 210x297.indd   1 14-3-2022   11:24:1214-3-2022   11:24:12
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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 praktische 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 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.

Jaar  
van 
oprichting: 
1970

Hoofdkantoor: 
Rotterdam en 
Amsterdam

 
In 
het kort

 
 
 

Houthoff in 
50 woorden 

Houthoff is een onafhankelijk, 
leidend Nederlands advocatenkantoor 

met 300 advocaten, notarissen en 
belastingadviseurs die hoogwaardig juridisch 

advies en ondersteuning bieden aan een omvangrijke 
nationale en internationale clientèle. Cliënten 

kiezen voor Houthoff bij de aanpak van hun 
meest complexe en kritieke problemen. 

Problemen waarbij niet alleen 
juridische kennis van essentieel 

belang is, maar ook solide 
strategisch advies.

Heb je vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op:
Juliette den Haan  +31206056600 j.den.haan@houthoff.com  
Josephine van Meer  +31206056417  j.van.meer@houthoff.com
Lotte Pons   +31206056213  l.pons@houthoff.com 
Roos Reijsenbach de Haan  +31206056246 r.reijsenbach@houthoff.com

Aantal 
vestigingen:
5

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
+/- 120

Aantal  
medewerkers: 
600+



Waarom werken cliënten als Google en Goldman 
Sachs graag samen met Hogan Lovells? Omdat we 
niet alleen maar bieden wat men van ons verwacht; 
we kijken anders naar zaken, zodat we meer kunnen 
bieden dan alleen het noodzakelijke. Dat zullen we 
altijd doen.

De enige constante factor bij Hogan Lovells is dat 
we niet constant zijn. We zijn altijd aan het 
experimenteren, evolueren en excelleren. Want dat 
is wat het betekent om de beste te zijn. Dat is wat ons 
heeft gemaakt tot het kantoor dat we vandaag zijn en 
vormt het kantoor dat we morgen zullen zijn.

Het kantoor dat zich kenmerkt door de brede 
samenwerking. Dat beloftes aan de maatschappij 
nakomt. En dat opkomt voor onze mensen, helemaal 
tot aan partnerschap.

Solide, maar nooit statisch. Elite, maar niet elitair. 
Wereldwijd, maar toch persoonlijk. Wij zijn het 
kantoor dat voortbouwt op onze historie om zo de 
toekomst te sturen. Beslis over de toekomst. Definieer 
de toekomst. Op allerlei onverwachte manieren.

Wij zijn Hogan Lovells. Defined by difference.

Voor informatie en vacatures kun je terecht op onze 
website: www.werkenbijhoganlovells.nl

Learn to be a 
leading Lawyer.
Train to be so 
much more.



Hogan Lovells behoort tot de grootste internationale advocatenkantoren en heeft meer dan 47 
kantoren verspreid over verschillende continenten. Wereldwijd werken meer dan 2600 juristen bij 
Hogan Lovells waarvan circa 60 advocaten, (kandidaat-) notarissen, fiscalisten en paralegals in 
Amsterdam. Hierdoor biedt Hogan Lovells Amsterdam “the best of both worlds”; het combineert 
een high quality global omgeving met de voordelen van een kantoor met een informele sfeer en 
korte lijnen. 

Innovation, Diversity & Inclusion en Responsible Business zijn belangrijke prioriteiten voor ons 
kantoor. Hogan Lovells behoort tot de top 5 van meest innovatieve advocatenkantoren in Noord-
Amerika en Europa. Wij blijven ervoor zorgen dat de samenstelling van onze medewerkers een 
goede weerspiegeling is van de rijke diversiteit van onze cliënten en de maatschappij. Het doen 
van pro bono- en vrijwilligerswerk zit in het DNA van onze mensen. Op deze manier nemen we onze 
verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan de maatschappij.

Bij Hogan Lovells kun je alle kanten op. Naast de mogelijkheden tot het werken als advocaat-stagiaire, 
kandidaat-notaris of fiscalist bieden wij de mogelijkheid tot het lopen van een kantoorbrede 
studentstage. Tijdens je student-stage draai je acht weken fulltime mee binnen onze internationale 
rechtspraktijk. Je wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken bij lopende zaken van verschillende 
Business Units, waarbij je meegaat naar besprekingen en eventuele zittingen. 

Wij zijn daarnaast altijd op zoek naar werkstudenten die gedurende drie maanden 
circa twee dagen per week aan de slag gaan bij één van onze Business Units. 
Je taken zijn breed en divers, variërend van het analyseren van diverse 
juridische vraagstukken, het schrijven van interne memo’s, blogs en 
conceptadviezen, tot het voorbereiden van presentaties. 

Als student ben je uiteraard welkom bij al onze sociale 
activiteiten. Hierdoor komt alles aan bod en krijg je een goed 
beeld van hoe het is om onderdeel te zijn van Hogan Lovells!
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Jaar  
van 
oprichting: 
2008

 

Aantal  
medewerkers: 
110 (In Amsterdam) 

 

Aantal 
stageplek-
ken per jaar: 
6

 
 

Hoofdkantoor: 
Washington & 
Londen

 
In 
het kort

 
 

Hogan Lovells in 
50 woorden 

Hogan Lovells behoort 
tot de grootste internationale 

advocatenkantoren. In Amsterdam werken 
circa 60 advocaten, (kandidaat-) notarissen, 

fiscalisten en paralegals. Hierdoor biedt Hogan 
Lovells Amsterdam “the best of both 

worlds”; het combineert een high 
quality global omgeving met de 

voordelen van een kantoor 
met een informele 

sfeer en korte 
lijnen

Aantal 
vestigingen:
47



In Rotterdam bieden wij een ondernemingsrechtbrede stage aan. Je krijgt hierbij de 
mogelijkheid om kennis te maken met de Corporate Retructuring, Corporate M&A, 
Health & Life Sciences en Dispure Resoluition praktijken. Zo kan jij ontdekken welke 
expertise het beste bij jou past. 

Daarnaast bieden wij specifieke student-stages aan bij de volgende expertises:

• Notariaat (Corporate M&A)
• Labor & Employment

Ook bieden wij verschillende student-stages aan in Amsterdam, Eindhoven en in 
Utrecht. Kijk op www.werkenbijhvglaw.nl om te zien welke student-stages dit zijn.

Kom jij een student-stage lopen bij HVG Law?

Ben jij enthousiast geworden? Solliciteer direct: 
www.werkenbijhvg.nl

Wil je eerst kennismaken op kantoor onder het genot van een 
kopje koffie? Neem dan contact op met onze recruiter 
Delphine Vercauteren via delphine.vercauteren@hvglaw.nl of 
06 29 08 37 53.

Tot snel!



Wie zijn wij?
Bij HVG Law werken zon 150 advocaten en kandidaat-notarissen. Door onze strategische alliantie 
met EY Taks maken wij 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: en 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 beroepsopleiding krijgt jouw opleidingstraject 
mede vorm via ons eigen opleidingsinstituut, de HVG Law School. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
voor vier maanden of langer op onze Dutch des in New York, San Francisco of Chicago 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.

Kennismaken en solliciteren bij HVG Law
HVG Law beter leren kennen? Dat kan! Je kunt een student-stage lopen op één 
van onze kantoren (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Eindhoven), deelnamen 
aan een Inhousedag of onze jaarlijkse Masterclass. Ga vooral naar onze 
website voor meer informatie over HVG Law en om te solliciteren voor 
een stage of werkstudentschap.

www.werkenbijhvglaw.nl
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H VG  L AW

Jaar  
van 
oprichting: 
2000

 
 
Aantal  
medewerkers: 
150

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
50

 
 

Hoofdkantoor: 
Amsterdam

 
In 
het kort

HVG Law 
50 woorden

Met ruim 150 advocaten en 
(kandidaat-)notarissen zijn wij 

actief op alle rechtsgebieden die voor 
ondernemingen relevant zijn. Wij opereren 

zowel op nationale als internationale schaal 
met vijf kantoren in Nederland en onze 
Legal Desk in de Verenigde Staten. We 

hebben een strategische alliantie 
met EY Taks en zijn onderdeel 

van het internationale EY 
Law netwerk.

Aantal 
vestigingen:
4 in NL

Mogelijkheden voor studenten:
Masterclass, student-stages, werkstudentschappen, 
inhousedagen. Kijk op www.werkenbijhvglaw.nl voor alle 
mogelijkheden.

Vragen? 
Neem contact op met onze Campus Recruiter Delphine Vercauteren via delphine.
vercauteren@hvglaw.nl of via 06-29083753



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!

Livia ’t Hoen (civiel): 
livia.t.hoen@loyensloeff.com, +31 10 224 62 56

Noa Moerel (civiel): 
noa.moerel@loyensloeff.com, +31 10 224 62 70

Elisabeth Visser (fiscaal): 
elisabeth.visser@loyensloeff.com, +31 20 578 53 21

loyensloeffcareers.com
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LOY E N S  &  LO E F F

Kennismaken met Loyens & Loeff? Loyens & Loeff is altijd op zoek naar nieuw talent! Daarom bieden 
wij verschillende mogelijkheden aan om met ons kennis te maken: van stages, werkstudentschappen, 
business courses en andere evenementen voor studenten.

Wil jij weten hoe de praktijk en de sfeer is bij Loyens & Loeff? Een uitdagende fulltime stage van 
twee maanden biedt de mogelijkheid om wederzijds kennis te maken. Tijdens een stage draai 
je volledig mee binnen de praktijk. Je werkt samen met advocaten, kandidaat-notarissen en 
fiscalisten en voert diverse werkzaamheden uit: denk aan het opstellen van memo’s, het doen van 
jurisprudentieonderzoeken maar ook het bijwonen van gesprekken met cliënten. Je persoonlijke 
mentor begeleidt jou tijdens je stage. Naast dat je ons kantoor goed leert kennen, ontmoet je ook de 
andere stagiairs en werkstudenten tijdens de verschillende sociale activiteiten die we organiseren.

Ook kun je als werkstudent bij een van onze praktijkgroepen aan de slag. Als werkstudent leer je 
onze dagelijkse praktijk goed kennen. Doordat je iedere week 2 à 3 dagen aanwezig bent, ben je echt 
onderdeel van ons team en ondersteun je – naast de werkzaamheden op het gebied van knowhow – 
de advocaten bij diverse werkzaamheden.

Jaar  
van 
oprichting: 
2000

Hoofdkantoor: 
Rotterdam

 
In 
het kort

 
 
 

Loyens 
& Loeff in 50 

woorden 

Loyens & Loeff is altijd op zoek naar 
nieuw talent in het Nederlands recht, notari-

eel recht, fiscaal recht en/of de fiscale economie. 
Daarom bieden wij verschillende mogelijkheden aan om 

met ons kennis te maken: van stages, werkstudent-
schappen, business courses en andere evene-

menten voor studenten, tot een Lawyers 
Academy voor starters.

Aantal 
vestigingen:
2

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
90-120

Aantal  
medewerkers: 
1650



Lieve studenten, 

Weten jullie van jongs af aan ‘wat je later wilt worden’? Ik zeker niet. De keuze voor Rechtsgeleerdheid 
was meer een opwelling dan een goed doordachte keuze. Er zijn zoveel interessante studies waaruit 
je kan kiezen, waardoor het voor mij alleen maar lastiger werd. Gelukkig was de keuze gemaakt en 
beviel de studie goed. In mijn eerste twee jaren van de Bachelor had ik echter nog geen idee welke 
Master ik zou willen volgen, laat staan dat ik wist wat ‘ik later zou willen worden.’ Dit veranderde 
in mijn derde jaar toen ik stage ging lopen bij een advocatenkantoor en verschillende vrijwillige 
juridische bijbanen nam. 

Ik deed dit in eerste instantie (anders dan de meeste studenten) niet voor mijn CV, maar om 
erachter te komen welk rechtsgebied bij mij past. Dit wil ik graag aan jullie meegeven, het gaat niet 
alleen maar om het opbouwen van je CV. Natuurlijk is dat belangrijk, maar het is belangrijker dat je 
erachter komt wat voor soort baan je leuk lijkt. Ik ben ervan overtuigd dat je op je best bent, wanneer 
je een baan kiest die echt bij je past. Je krijgt dan energie van wat je doet en gaat met plezier naar 
je werk. In plaats van dat je keuze slechts is gebaseerd op bijvoorbeeld doorgroeimogelijkheden, 
een bepaald salaris en/of status. 

Door mijn stage bij een advocatenkantoor en het Juridisch Spreekuur Gedetineerden kwam ik 
erachter dat ik de Master Strafrecht wilde gaan volgen. Als vrijwilliger binnen deze stichting 
bezochten wij gedetineerden en voorzagen hen van juridisch advies. We mochten ons niet 
bezighouden met de strafzaak, want daar hadden ze hun advocaat voor. Toch was ik altijd benieuwd 
naar de reden van detentie en hoe het zover heeft kunnen komen.  Grappig feitje: in mijn huidige 
praktijk sta ik cliënten bij afkomstig uit deze tijd en behandel nu ook hun strafzaak. 

In het kader van ACTIVATE YOUR AMBITION:
Julia Mekkes

Advocaat | Influencer
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Tijdens mijn Bachelor-en Master werkte ik daarnaast 
als juridisch medewerker bij Advocatenkantoor 
Cheng. Ik kreeg hier de kans om advocaat-stagiaire 
te worden en die greep ik dan ook met beide 
handen aan. Na de stage en opleiding succesvol 
te hebben afgerond, ben ik mijn eigen kantoor 
gestart. Ondernemen is namelijk mijn passie. Ik 
ben niet alleen werkzaam als advocaat, maar al 
veel langer als influencer. Inderdaad een stom leeg 
woord, maar dat is de baan zeker niet. Deze term 
bestond niet eens toen ik klein was, laat staan dat 
ik wist dat ik het ‘later’ zou worden. Het begon 
allemaal met een toenemende following op social 
media en het ontvangen van gratis producten. 
Dit is inmiddels uitgegroeid tot betaalde (jaar) 
samenwerkingen met bekende namen als Dyson. 
Ik heb zes jaar geleden de stap gezet om mij in te 
schrijven bij de KvK en heb nu twee goedlopende 
bedrijven, waar ik eigenlijk best trots op ben.

‘Dit is ook wat ik jullie wil meegeven. 
De mening van anderen doet er niet 
toe, je weet zelf het beste wat je nou 
echt wilt.’

Ik merk dat mensen zich meningen van anderen steeds meer aantrekken. Er zijn genoeg mensen die 
iets vinden van de combinatie van mijn twee banen, maar hier heb ik geen boodschap aan. Dit is ook 
wat ik jullie wil meegeven. De mening van anderen doet er niet toe, je weet zelf het beste wat je nou 
echt wilt.  

Mocht je het even niet weten, stel jezelf dan de vraag: wat is nu echt mijn passie, waar word ik 
gelukkig van? Wees vooral niet bang om keuzes te maken. En heb je nou toch de ‘verkeerde’ baan 
gekozen na je studie? Stop er dan mee en blijf er niet te lang in hangen. Van baan wisselen zie ik als 
groei en iets positiefs. Er is tenslotte niet één droombaan. Ik weet zeker dat ik in de toekomst nog 
vaak van baan zal wisselen. 

Ik wens jullie alvast veel plezier bij Meesterweek en onthoud dat je hele toekomst nog niet 
uitgestippeld hoeft te zijn. Sterker nog, liever niet juist! 
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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! 

 

 
 

Masterclass 
Ieder jaar organiseren wij een Masterclass. Een groep van 24 
rechtenstudenten gaat tijdens dit driedaagse evenement de 
confrontatie aan met de rechtspraktijk. Zo krijg je niet alleen een goed 
beeld van onze werkzaamheden, maar neem je ook een kijkje in de 
kantoren, verschillende praktijkgroepen en collega's. Al met al een 
uitdagend en 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 scriptiestudent.  

 
 

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 
 
 

 

@werkenbijnautadutilh 

@werkenbijnautadutilh 

@werkenbijnautadutilh 



N A U TA D U T I L H

Jaar  
van oprich-
ting: 
1724
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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!

Ieder jaar organiseren wij een Masterclass. Een groep van 24 rechtenstudenten gaat tijdens 
dit driedaagse evenement de confrontatie aan met de rechtspraktijk. Zo krijg je niet alleen een 
goed beeld van onze werkzaamheden, maar neem je ook een kijkje in de kantoren, verschillende 
praktijkgroepen en collega’s. Al met al een uitdagend en niet te missen evenement!

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 
scriptiestudent. 

Heb je vragen over de masterclass, stagelopen of 
de sollicitatieprocedure? Ga dan naar www.
werkenbijnautadutilh.com of neem contact op met 
één van onze Recruiters!

 

Aantal  
medewerkers: 
550 in Nederland 
en 850 wereldwijd 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
200

 
 

Hoofdkantoor: 
Rotterdam

 
In 
het kort

 
 

NautaDutilh in 
50 woorden 

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.

Aantal 
vestigingen:
6
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Norton Rose Fulbright
Met meer dan 50 kantoren en 4.000 advocaten staat Norton Rose Fulbright in de top 5 van de 
grootsteadvocatenkantoren wereldwijd. Op ons Amsterdamse kantoor werken circa 140 mensen, 
waaronder 55+ Advocaten, Notarissen en Fiscalisten. Wij geven advies aan toonaangevende en 
internationale ondernemingen, financiële instellingen en overheden, grotendeels op basis van het 
Nederlands recht. Enerzijds ervaar je bij ons dagelijks de voordelen van het internationale netwerk 
en de mogelijkheden
die daarbij komen kijken, anderzijds zijn de teams bij ons relatief compact samengesteld. Mede 
daardoor vind je bij ons een fijne werkomgeving en ervaar je het beste van twee werelden: complexe, 
grensoverschrijdende zaken met de sfeer en vele verantwoordelijkheden van een middelgroot 
kantoor.

Mogelijkheden
Ben je benieuwd hoe het is om te werken bij een internationaal advocatenkantoor of sta je aan het 
begin van je carrière? Bij ons draai je vanaf dag één mee in complexe, grensoverschrijdende zaken. 
Het is ons uitgangspunt om jou als Student-stagiair(e), Werkstudent of Advocaat-stagiair(e) bij 
ons dagelijks kantoorleven te betrekken. Binnen ons kantoor kun je kennismaken met de volgende 
secties: Banking & Finance | Corporate M&A | Employment | Energy | Financial Services | 
Infrastructure | IP/IT| Dispute Resolution and Litigation | Notarial Services | Tax

Kennismaken?
Naast werk gerelateerde activiteiten, denk aan jurisprudentielunches 
en trainingen, organiseren we ook allerlei sociale activiteiten zoals 
borrels, feesten, de jaarlijkse ski trip en andere events waarvoor 
jij ook bent uitgenodigd als je deel uitmaakt van ons 
kantoor! Wij helpen je graag bij het maken van de 
juiste keuze tijdens een (digitaal) kopje koffie. Ben je 
geïnteresseerd in een Student-stage, Werkstudentschap 
of Startersfunctie? Neem dan contact met ons op! Voor vragen 
of het inplannen van een vrijblijvende kennismaking kun je contact 
opnemen met Kirsten Menger en/of Jill Kouwenhoven via: recruitment.
amsterdam@nortonrosefulbright.com..
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N O R TO N  R O S E  F U L B R I G H T

Jaar  
van oprich-
ting: 
1794

 
 
Aantal  
medewerkers: 
140+

 

Aantal 
stageplekken 
per jaar: 
20+

 
 

Hoofdkantoor: 
London

 
In 
het kort

Norton Rose 
Fulbright  in 50 

woorden
Norton Rose Fulbright kenmerkt 

zich door het internationale 
karakter, wat een platform voor kennis en 

`opleidingsmogelijkheden biedt. Bij ons vind je 
een uitdagende, dynamische werkomgeving waarbij 

eigen inbreng en zelfstandigheid gewaardeerd 
wordt. De teams zijn bij ons relatief 

klein samengesteld,waardoor je 
nauw in teamverband en met 

andere praktijkgroepen 
samenwerkt.

Aantal 
vestigingen:
58+





Rechtbank Rotterdam
Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties Rotterdam 
en Dordrecht behandelen we jaarlijks 175.000 zaken. Er werken ruim 1100 mensen bij de rechtbank: 
rechters, gerechtsjuristen, 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 houden we van aanpakken, in een informele, collegiale sfeer. Wat ons 
motiveert is recht doen aan mensen en nieuwe oplossingen bedenken die de Rechtspraak 
nogtoegankelijker maken. Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we 
graag terug in de samenstelling van onze organisatie. Voor jonge juristen is 
er een Netwerkvereniging, die interessante én gezellige activiteiten 
organiseert.

Stage
Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige 
samenleving 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/
Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Over-de-
rechtbank/Paginas/Stages.aspx
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R EC H T B A N K  R OT T E R D A M

De 
Rechtspraak  

Aantal  
medewerkers: 
1020, 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- &amp;jeugdrecht, handel, insolventie
en kanton.

Aantal 
vestigingen:
2



New 
Legal 
Thinking.
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Als tech-savvy jurist zet jij elke dag 
je tanden in juridische vraagstukken 
op het snijvlak van innovatie, digitale 
veiligheid, recht en moraliteit. 

Zin in? Wij ook.

Meld je nu aan voor onze nieuwe master:

Recht & Technologie: 
Governance, AI & Legal Tech 

eur.nl/esl/masters
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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 33e editie neerzetten en dat is ontzettend bijzonder. Al drieëndertig 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.

32E MEESTERWEEK - FORWARD
Een terugblik op de 32e Meesterweek
Het voelt nog maar kortgeleden dat wij de 32ste Meesterweek 
hebben georganiseerd. Wij waren de eerste groep die hun 
kantorendagen ging spenderen in het altijd mooie P-building
op de Erasmus Universiteit Rotterdam. We begonnen met de 
organisatie van een fysieke Meesterweek na twee coronajaren, 
maar moesten 2,5 week voor aanvang van de Meesterweek 
toch switchen naar online. Dit heeft veel van onze groep 
gevraagd, maar wij zijn er alleen maar sterker uitgekomen. 

 Wat hebben wij genoten van onze full-timeweken met de 32 ste Meesterweek en wat zijn wij trots op wat wij uit-
eindelijk hebben neergezet. Tijdens de 32 e editie stond het thema FORWARD centraal. Na twee lange corona-
jaren is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Als starter sta je aan het begin van je carrière en de Meester-
week wilde het perfecte opstapje bieden naar een stage of een baan. Wij willen de studenten aansporen zoveel 
mogelijk uit hun studententijd te halen en zoveel mogelijk vooruit te kijken naar hun perfecte toekomstbeeld!
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30E MEESTERWEEK - LIMITLESS

29E MEESTERWEEK - IMPACT
Een terugblik op de 29e Meesterweek 
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.  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.  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!

leuk en waardevol: 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! 

31E MEESTERWEEK - WHAT’S NEXT!

Een terugblik op de 30e Meesterweek 
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 

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. Kortom, wij kijken terug op een bijzondere, maar prachtige editie die we niet 
snel zullen vergeten. 

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
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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 33e Meesterweek is het aan de 34e 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 34e 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 - Justine Plat
De voorzitter van de Meesterweek heeft een erg breed takenpakket. 
Je vertegenwoordigt de Meesterweek naar de buitenwereld en je bent 
verantwoordelijk voor een goede werksfeer binnen de commissie. Daarnaast 
moet je ervoor zorgen dat de commissieleden optimaal hun functie kunnen 
uitoefenen. Dit betekent dat je altijd paraat moet staan en dat je bijspringt 
waar nodig. Als voorzitter ben je dus betrokken bij alle  aspecten van de 
Meesterweek, dit maakt de functie ontzettend breed en leerzaam! Je leert 
vooral om overzichtelijk en gestructureerd je taken uit te voeren en je 
management skills te ontwikkelen. Dit zijn vaardigheden waar je altijd iets 
aan hebt.

Het organiseren van de Meesterweek is een erg mooie toevoeging geweest 
aan mijn studententijd. Ik heb erg veel geleerd en ik heb vier geweldige 
meiden leren kennen. Het leukste aan het organiseren van de Meesterweek 
is dat we met een groep van vijf commissieleden ons vol overgave hebben 
ingezet om een geweldige editie van de Meesterweek neer te zetten. 
Iedereen zit boordevol ideeën om de Meesterweek te vernieuwen en weer 
te laten groeien en als alles in januari samenkomt is het evenement een 
prachtige bekroning op al het harde werk.

SECRETARIS - Elise van Dueren den Hollander
De secretaris houdt zich vooral bezig met de interne zaken van de 
Meesterweek. Zo ben je verantwoordelijk voor de staffers, maar ook voor 
het updaten van de website. Daarnaast hou je de inschrijvingen bij en ben 
je het aanspreekpunt voor de deelnemers. Naast deze interne zaken regel 
je ook de logistiek achter de Meesterweek, oftewel de bussen en de taxi’s. 
Tenslotte regel je samen met de commissaris marketing de informele 
evenementen, namelijk de themabekendmakingsborrel en het eindfeest. 
 
De functie van secretaris is erg sociaal. Je leert namelijk de staffers 
persoonlijk kennen, maar ook met de deelnemers heb je veel 
contact. Daarnaast werk je bij de uitvoering van verschillende 
taken veel samen met de andere commissieleden. Het is enorm 
leerzaam om zo’n groot evenement te organiseren, omdat je goed 
leert samenwerken maar ook veel andere vaardigheden ontwikkelt.  
 
Het organiseren van de Meesterweek is dan ook een verrijking van 
je studententijd en bovendien heel gezellig! Voor vragen over de 
Meesterweek of de functie van Secretaris kun je me altijd een berichtje 
sturen!
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COMMISSARISSEN EXTERNE BETREKKINGEN - Naomi Melfor en Josephien Homburg

COMMISSARIS MARKETING - Latasha Steehouwer
In mijn functie ben ik vooral veel bezig met de promotie van de Meesterweek. 
Hierbij kan gedacht worden aan zowel de offline als online promotie. 
Mijn taken strekken van de stand, tot de socials en dit magazine wat je 
nu leest. Het is uiteindelijk de taak van de Commissaris Marketing om zo 
veel mogelijk studenten te bereiken en enthousiast te maken om aan de 
Meesterweek deel te nemen. 

Het allerleukste aan de functie is dat je er al jouw creativiteit in kwijt 
kan. Dagelijks werk je met programma’s zoals Indesign, Illustrator en 
Aftereffects, waar je de mooiste filmpjes en illustraties mee kan maken. Zo 
maak je wat in je hoofd zit werkelijkheid en het zal toonbaar zijn aan het 
gehele netwerk van de Meesterweek!

Ben jij een geordende en creatieve student, dan is deze functie voor 
jou weggelegd. Naast de functie werk je ook nauw samen met je andere 
commissiegenoten en vormen jullie een hecht team. Het organiseren van 
de Meesterweek is een ervaring die je nooit meer zal vergeten! Heb je nog 
vragen? Ik sta altijd open voor een gezellig gesprek!

Als Commissaris Externe Betrekkingen heb je een diverse, leuke en 
leerzame dubbelfunctie. Samen voeren wij in de eerste maanden van het 
academisch jaar de acquisitiegesprekken. Tijdens een acquisitiegesprek 
bespreken wij de verschillende samenwerkingsmogelijkheden voor de 
Meesterweek met kantoren, bedrijven en instanties. Wij nemen samen een 
kijkje in de verschillende keukens van de kantoren en wij leren de praktijk 
veel beter kennen. De functie is super leerzaam en leuk omdat wij samen de 
verantwoordelijkheid dragen voor al het contact met de partners. Hiernaast 
vullen Commissarissen Externe Betrekkingen samen de themadagen in en 
organiseren wij de Recruitmentdag. 

Wil jij aankomend jaar ook veel leren buiten de boeken om? Lijkt het jou 
supergaaf om het grootste juridische studentencongres van de Benelux 
te organiseren? Neem bij interesse vooral contact met ons op en dan 
beantwoorden wij graag al jouw vragen!



TOT  VO LG E N D  J A A R !

@MEESTERWEEK
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Prof. mr. F.W. Bleichrodt
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar straf- en 
strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Prof. dr. Annelien Bredenoord
Rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. H. Brinksma 
De voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam

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

Prof. mr. T Hartlief 
Hoogleraar Privaatrecht Universiteit Maastricht, advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad

Prof. dr. SJC Hemels 
Hoogleraar belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, staatsraad in de afdeling 
advisering van de Raad van State en verbonden aan Lund University School of Economics 
and Managment

Mr. H.M.P. Hillenaar 
Hoofdofficier van Jusitie parket Rotterdam

Prof. mr. dr. A.R. Houweling 
Hoogleraar Arbeidsrecht

Prof. mr. dr. J.M. de Jongh 
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Prof. mr. SD Lindenbergh 
Hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat-generaal bij de Hoge 
Raad

Prof. mr. M.A. Loth 
Hoogleraar Privaatrecht, Tilburg University

Dhr. prof. mr. C.E. du Perron 
Hoogleraar privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer bij de Hoge Raad 

Mr. E.J.V. Pols 
Persofficier van Justitie 

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, afdeling Burgerlijk Recht, Decaan Erasmus 
School of Law

Mr. W.A.M. van Schendel 
Oud-Vice-president van de Hoge Raad (strafkamer)

C O M I T É  VA N  A A N B E V E L I N G  3 3 e  M E E S T E R W E E K



Dr. K.K.E.C.T. Swinnen 
hoogleraar Privaatrecht en publieke belangen Erasmus universiteit

Drs. F.W. Weisglas 
Oud-Voorzitter van de Tweede Kamer

Prof. mr. L.C. Winkel 
Hoogleraar rechtsgeschiedenis

Mr. dr. J.C. de Wit 
Docent staats- en bestuursrecht en socialezekerheidsrecht, rechter-plaatsvervanger 
Rechtbank Noord-Holland, voorzitter College van beroep voor de examens Tilburg University 
en Hogeschool Rotterdam en van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp en Capelle aan den IJssel

 
 

  
Vacature student-stagiair WO (master) 
 
Nieuwsgierig naar de praktijk in een nichekantoor? Aantoonbaar affiniteit 

met het omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, huurrecht of ander 

rechtsgebied binnen het vastgoedrecht? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Straatman Koster advocaten is een Rotterdams nichekantoor dat zich 

toelegt op het vastgoedrecht. Op dat terrein adviseren, contracteren en 

procederen wij op hoog niveau voor vooraanstaande cliënten. De 26 

advocaten van ons kantoor vormen een hecht team. Straatman Koster 

advocaten opereert in de top van de markt.  

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en proactieve studenten met 

uitstekende studieresultaten die een student-stage bij ons willen lopen. 

De duur van de stage is in beginsel twee maanden. Gedurende die periode 

krijg je een kijkje in de keuken en assisteer je de advocaten met 

jurisprudentie- en literatuuronderzoek. Je wordt daarbij goed begeleid. 

 

Als dit je aanspreekt, stuur jouw motivatiebrief, CV en eventuele 

stagebeoordelingen dan naar Marinda de Smidt 

(marinda.desmidt@straatmankoster.nl) of Caroline Lagendijk 

(c.lagendijk@straatmankoster.nl). Bij vragen kan je ons natuurlijk ook 

bellen (010-2400447). 

 

 



Eindredactie 
Latasha Steehouwer 

 
Erasmus Universiteit 

Burgemeester Oudlaan 50 
Kamer PT-1.024 (P-gebouw) 

3062 PA Rotterdam 
010-4081411 

info@meesterweek.nl 
 

www.meesterweek.nl 

Meesterweek 2023 is een evenement van Stichting Meesterweek 
Stichting Meesterweek is onderdeel van  

de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR)

COLOFON



DE 33E MEESTERWEEK DANKT HAAR 
PARTNERS EN DEELNEMERS VOOR HUN 
BIJDRAGE AAN DE MEESTERWEEK 2023!


