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HET BESTUUR
Martin Flores – Praeses
Niki van Douwe – Commissaris intern
Michèlle Dings – Commissaris extern
Laura Diederix – Ab-actis
Mike Winterwerp – Quaestor
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COMITÉ VAN AANBEVELING
Prof. mr. F.J. Vonck
Fokke Jan Vonck is hoogleraar Notarieel Goederenrecht aan de VU. Verder
is hij als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep
Vastgoed van Loyens & Loeff te Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer
bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, hoofddocent van de Grotius
specialiatieopleiding Onroerend Goedrecht, hoofdredacteur van de Groene
Serie Zakelijke Rechten en lid van redactieraad van Tijdschrift voor Bouwrecht.
Prof. mr. W.J.M. van Veen
Wino van Veen is hoogleraar Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht
aan de VU, verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en
Ondernemingsrecht (ZIFO), en special Counsel ondernemingsrecht Baker
McKenzie Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de Beroepscommissie
Licentiezaken betaald voetbal van de KNVB en lid van de Raad van Toezicht
van de stichting ter bevordering van de notariële wetenschap.
Mr. A. Ploumen
Annerie Ploumen is als partner verbonden aan Van Doorne te Amsterdam.
Verder is zij voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
en secretaris van het bestuur van het Scheepvaartmuseum.
Prof. mr. H. Battjes
Hemme Battjes is hoogleraar Europees asielrecht aan de VU. Verder is hij
decaan binnen het faculteitsbestuur van de VU Amsterdam. Ook is hij rechterplaatsvervanger Rechtbank Haarlem.
Prof. mr. dr. W. Burgerhart
Wouter Burgerhart is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is (hoofd)redacteur en auteur van verschillende notarieel-juridische
en fiscale uitgaven. Sinds december 2019 is hij voorzitter van de
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Hij is hoofddocent
bij de Beroepsopleiding Notariaat. Als partner is hij verbonden aan
ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridische adviseurs, en
aan BurgerhartVosmanshuys BV, estate planning voor ondernemers. Ook is hij
of counsel estate planning bij BakerTilly (Netherlands), Belastingadviseurs en is
hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.

RAAD VAN TOEZICHT
Cansu Yildizhan
Wietske Marije Joosse
Thomas Jonker
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VOORWOORD
Beste lezer,
Inmiddels zitten we langer dan een jaar in deze pandemie. Vorig jaar is
het Landelijk Notarieel Studentencongres van 2020 in Groningen net
aan de coronacrisis ontsnapt. Stiekem hoopten wij dat ons hetzelfde
geluk was voorbestemd. Sindsdien zijn er veel leuke evenementen, zoals
kantoorbezoeken, feesten en festivals geannuleerd.
Toen wij in maart 2020 benoemd werden als bestuur, hadden wij geen idee
wat ons te wachten stond. De eerste paar maanden begonnen rustig. Wij
gingen op zoek naar partners, locaties, cateraars; noem maar op. In plaats
van de gebruikelijke eerste week van maart, vindt het Landelijk Notarieel
Studentencongres 2021 Amsterdam op 12 mei 2021 plaats. Tegen die tijd zal
de pandemie wel voorbij zijn, toch?
Helaas is niets minder waar, blijkt nu. Nog steeds kunnen wij niet fysiek met
200 studenten, 25 kantoren en hun medewerkers het Landelijk Notarieel
Studentencongres bijwonen én ervaren. Alle grootse ideeën die wij hadden
voor het congres konden de prullenbak in. Geen chic diner, geen spektakel
feest als afsluiter. Wat nu?
Gelukkig hebben wij in de Beurs van Berlage als locatie een geweldige partner.
Als we de deelnemers van het congres niet naar de Beurs van Berlage kunnen
laten komen, dan laten we de Beurs van Berlage naar de deelnemers komen.
De Beurs van Berlage, in hartje Amsterdam, is een adembenemende
congreslocatie. Om iedereen een gevoel te geven dat ze het congres in de
Beurs bijwonen, is de locatie volledig gedigitaliseerd. Deelnemers kunnen
‘rondlopen’ en het plenaire gedeelte wordt live uitgezonden vanuit de studio
in de Beurs. Op deze manier wordt het Landelijk Notarieel Studentencongres
toch nog een beetje ‘zoals altijd’.
Met het onderwerp van “Grensoverschrijdend herstructureren”, hebben we
als bestuur gekozen om dit jaar het ondernemingsrecht weer zijn intrede te
laten maken. Het onderwerp wordt tijdens het plenaire gedeelte door vier
vooraanstaande sprekers besproken. Wat houdt herstructureren in en wat is de
rol van de notaris? Door de sprekers worden de verschillende kanten van het
onderwerp belicht.
Ruim een jaar na onze benoeming als bestuur, moet ik zeggen dat het een
moeilijk jaar is geweest waarin wij met ontzettend veel verschillende situaties
en omstandigheden om zijn gegaan. Wij hebben afgelopen jaar erg veel
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geleerd en ik denk dat ik namens het gehele bestuur spreek, als ik zeg dat
we trots zijn op wat wij hebben neergezet. Wij hebben ons uiterste best
gedaan om, ondanks dat het digitaal is, er een mooie dag van te maken.
Rest mij nog iedereen veel plezier te wensen tijdens het congres. Wij
hopen dat jullie zullen genieten van de leerzame lezingen, de lekkere
lunch, de leuke workshops en de gezellige borrel.
Van harte welkom op het Landelijk Notarieel Studentencongres 2021!
Namens het LNSC-bestuur 2021,
Martin Flores
Praeses
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DAGVOORZITTER
Corona of geen corona; ook dit jaar is er weer een Landelijk Notarieel
Studenten Congres. Dat staat – al was het maar omdat iedereen inmiddels wel
snakt naar iets grensoverschrijdends – in het teken van “grensoverschrijdend
herstructureren”. Een onderwerp waarmee het in het ondernemingsrecht
gespecialiseerde notariaat zich regelmatig bezighoudt; niet alleen in
Amsterdam, maar ook in het oosten en in het zuiden van het land. Het zal
immers niemand verwonderen dat menig GmBH of Belgische BV maar wat
graag wil veranderen in een (of zelfs twee!) Nederlandse BV(‘s).
Dat zulke herstructureringen mogelijk zijn, is inmiddels wel duidelijk. Het Hof
van Justitie beschouwt dat als een onderdeel van de vrijheid van vestiging
die het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ook aan
Europese rechtspersonen garandeert. Wat echter niet altijd duidelijk is, is
de manier waarop zo’n herstructurering precies vorm moet krijgen. Boek 2
BW beperkt zich in dit verband tot een regeling voor grensoverschrijdende
fusies: over dat onderwerp traden in de zomer van 2008 art. 2:333b e.v. BW
in werking, ter implementatie van een in 2005 verschenen Europese richtlijn.
Voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen is echter pas eind
2019 een richtlijn verschenen. Die richtlijn moet uiterlijk op 31 januari 2023
in het Nederlandse recht zijn geïmplementeerd. Tot dat moment kan zij vast
haar schaduw vooruitwerpen; na implementatie zullen ook deze vormen
van grensoverschrijdende herstructurering met minder rechtsonzekerheid
omgeven zijn dan nu het geval is. Voor degenen onder jullie die een carrière in
de ondernemingsrechtpraktijk ambiëren, is het dan ook reëel dat zij nog meer
dan het huidige notariaat met dit onderwerp te maken zullen krijgen.
Kortom, met het onderwerp ‘grensoverschrijdend herstructureren’ heeft het
LNSC-bestuur een actueel en relevant onderwerp gekozen. Dit onderwerp zal
worden belicht door een viertal interessante sprekers. Zij zullen zich niet alleen
richten op de gevorderde notarieelrechtstudent, maar ook op degenen onder
u die nog wat minder ver in hun opleiding zijn. Wat houdt herstructureren
precies in? Wat maakt het Nederlandse vennootschapsrecht aantrekkelijk voor
buitenlandse ondernemingen? En wat is de rol van de notaris precies bij zo’n
grensoverschrijdende herstructurering? Zomaar een aantal vragen die tijdens
het LNSC van dit jaar aan de orde zullen komen.
Ook de voor het congres gekozen locatie is schitterend: de Beurs van Berlage
in hartje Amsterdam. Gebouwd als handelsplaats en tegenwoordig in gebruik
als één van de mooiste congreslocaties in Nederland. Waar bijna twintig jaar
geleden onze koning en koningin elkaar het jawoord gaven (toch ook een soort
grensoverschrijdende fusie), vindt dit jaar het LNSC plaats. Het enige jammere
is dat wij u niet op deze locatie mogen verwelkomen. Het LNSC is dit jaar
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‘online’; slechts de organisatie bevindt zich in de Beurs van Berlage. Wij en
u hebben echter inmiddels dusdanig veel digitale ervaring opgedaan, dat
we desalniettemin vertrouwen op een vruchtbaar congres. Kortom, zorg
dat u over een goede camera en een stabiele internetverbinding beschikt
en doe – alsof u niet thuis bent – mee aan dit congres. Volgend jaar zien
we elkaar dan hopelijk weer in levenden lijve.
Fokke Jan Vonck
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HET THEMA
GRENSOVERSCHRIJDEND
HERSTRUCTUREREN
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PROGRAMMA
10:00
10:15
Lezing 1: Wino van Veen
Incl. quiz met leuke winactie!

11:20
Pauze

12:05
Lezing 4: Philippe König
Incl. quiz met leuke winactie!

13:10
Afsluiting plenair gedeelte

14:30
Workshopronde 1

16:45

Aanvang plenair gedeelte

10:50
Lezing 2: Harold Koster
Incl. quiz met leuke winactie!

11:40
Lezing 3: Netwerk Notarissen

12:40
Lezing 5: Marieke Enneman
Incl. quiz met leuke winactie!

13:15
Lunch, indien ingeschreven

15:45
Workshopronde 2

Borreltijd
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SPREKERS
Wino van Veen
Grensoverschrijdend herstructureren - waar hebben we het over?
Was de mogelijkheid tot grensoverschrijdende herstructureren van
rechtspersonen 15 jaar geleden nog omstreden, tegenwoordig is dit aan de
orde van de dag. Wat is er in die tijd veranderd en waarom bestaat er in de
praktijk behoefte aan? In zijn inleiding gaat prof. Van Veen in op deze vragen
en op de vraag wat moet worden verstaan onder grensoverschrijdende
herstructureren, de grondvormen daarvan en welke juridische
bijzonderheden daarbij spelen.

Harold Koster
Grensoverschrijdend herstructureren: enkele onderwerpen nader
uitgediept
In deze bijdrage gaat prof. Koster in op grensoverschrijdend herstructureren
en zal hij enkele onderwerpen nader uitdiepen.

Philippe König
“Koopt Nederlandsche waar”.
Over loyale aandeelhouders, meervoudig stemrecht en de SPAC. Drie
actuele thema’s en de aantrekkingskracht van Nederland nader belicht.

Marieke Enneman
De rol van de notaris in grensoverschrijdende transacties
Mr. Enneman zal in haar lezing in gaan op de Mobiliteitsrichtlijn en vormen
van herstructureren, waarbij zij specifiek aandacht besteed aan de rol van de
notaris in grensoverschrijdende transacties. Vragen die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld: wat doe je als notaris en tegen welke uitdagingen loop je aan
als je ‘zaken doet’ met andere jurisdicties (denk aan het Verenigd Koninkrijk,
waar ze afsplitsing niet kennen, maar ook thans geen EU-land meer is)? De
lezing zal zien op een combinatie van theorie en praktijk.
12

LOCATIE
Online platform Beurs van Berlage

Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam & Eigen locatie
In verband met Covid-19 zal het congres dit jaar helaas online
plaatsvinden. Omdat wij het leuk vinden als jullie toch nog een beetje
de sfeer van de locatie meekrijgen, hebben we samen met de Beurs
van Berlage een online platform gecreëerd waar jullie je vandaag zullen
begeven. Verder zal het plenaire gedeelte live gestreamd worden
vanuit de Beurs van Berlage. Op deze manier krijgen jullie hopelijk
toch nog een stukje van de Beurs mee.
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HOOFDSPONSOR
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OVERIGE PARTNERS
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DU BAI

DUBA I

DUB AI

DLA Piper is één van de grootste
juridische dienstverleners wereldwijd.
Kom je bij ons werken, dan krijg je meteen 8000 collega’s in meer dan 40 landen. Binnen DLA Piper heerst
een cultuur van ambitie, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Die waarden zitten in de genen van
de organisatie en zijn ook bepalend voor onze snelle groei. Dat geeft je ook de gelegenheid om je eigen
stempel te drukken en mee te bouwen aan de cultuur van ons kantoor.
Door de samenwerking met onze collega’s wereldwijd heeft DLA Piper van nature een internationale kijk
op juridische vraagstukken en leer je om te adviseren vanuit een brede scope. Uiteraard kun je eenvoudig
beschikken over alle kennis en ervaring die er bij alle DLA Piper kantoren aanwezig is.

Facebook.com/dlapipernl

PRAKTIJKGROEPEN

Daarnaast helpt een extern trainingsbureau je om inzichten

DLA Piper is een ‘full-service’ kantoor dat georganiseerd is

te krijgen in je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten

in 7 praktijkgroepen: Corporate (inclusief notariaat), Finance

waardoor je nog meer uit jezelf kunt halen.

Projects & Restructuring, Employment, Intellectual Property
& Technology, Litigation & Regulatory, Tax en Real Estate

Wij organiseren jaarlijks twee Talent Classes. Hier zal

(inclusief notariaat). Voor welke specialisatie je uiteindelijk

je kennismaken met ons kantoor in Amsterdam en ons

ook kiest, je zult een belangrijke bijdrage leveren, ook in

kantoor op de buitenlandse bestemming. Je kan tijdens

grensoverschrijdende zaken.

deze dagen een combinatie van formele en informele
activiteiten verwachten. De eerste Talent Class vindt plaats

VERANTWOORD ONDERNEMEN

in september en ging afgelopen jaar naar Dubai. De tweede

Wij geloven in verantwoord ondernemen en zijn met

vindt plaats in het voorjaar.

217.000 uur aan pro bono-werkzaamheden in 2016 een van
de grootste pro bono-leveranciers ter wereld. Dat is iets

AFGESTUDEERDEN

waar wij trots op zijn.

Elke maand beginnen er bij ons nieuwe Junior Associates.

DLA Piper Amsterdam steunt onder andere Unicef. Je krijgt

Ben je (bijna) afgestudeerd? Solliciteer dan naar deze functie.

bij ons de gelegenheid om zelf initiatieven aan te dragen en

Wij maken het hele jaar door plek voor goede mensen!

te ontwikkelen.
MEET US
STUDENTEN

Heb jij interesse in een kennismaking met ons kantoor of

Studeer je rechten en wil je graag praktijkervaring opdoen?

wil je solliciteren voor een openstaande vacature? Bezoek

Kom dan stage lopen op een van onze praktijkgroepen!

onze website http://www.bigopportunities.nl/allevacatures.

Gedurende twee maanden zal je onderzoek verrichten,

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiter

notities voorbereiden en concepten, contracten en

Ilona Spijkerman via ilona.spijkerman@dlapiper.com

processtukken opstellen. Je krijgt persoonlijke begeleiding

of 020-5419377.
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van een (senior) advocaat waarmee je een kamer deelt.

AMBITIOUS FOCUSED

& WWW.BIGOPPORTUNITIES.NL

“OP ELKAAR INGESPEELD
ZIJN IN EEN KLEIN, HECHT
TEAM, DAT IS VOOR MIJ HET
ECHTE WERK.”
Hugo Goedegebure, Advocaat

Wie aan de slag gaat bij Lexence doet vanaf dag één mee met Het Echte Werk.
Aansprekende zaken in vastgoed- en ondernemingsrecht. Om dit aan te kunnen, moet
je wel over meer beschikken dan alleen juridische kennis. Het Echte Werk vraagt nu
eenmaal om eigenschappen die je niet leert op een universiteit; doorzettingsvermogen
en teamgeest, een gezonde dosis lef en een sterke wil om te ondernemen. En natuurlijk
ook nieuwsgierigheid en de drang om te innoveren. Beschik jij over deze kwaliteiten?
Kom dan langs om kennis te maken.
Kijk voor meer informatie op werkenbijlexence.com

Wanneer je aan het begin van je carrière staat, wil je graag weten welk kantoor het beste bij
je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders, ook Lexence. Onze
advocaten en notarissen zijn specialisten, scherpe denkers die concrete adviezen geven. Bij
Lexence geen dikke dossiers, maar strakke deals. Wij zoeken ondernemende juristen die klaar
zijn, voor het echte werk. Ben jij er klaar voor?
GESPECIALISEERD; VASTGOED- EN ONDERNEMINGSRECHT
Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor en biedt hoogwaardige oplossingsgerichte juridische
ondersteuning, op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht. Binnen deze twee specialisaties vallen
onder meer transacties, notariaat, arbeidsrecht, procesrecht, projectontwikkeling, bouwrecht, huurrecht
en omgevingsrecht. De ruim 160 professionals van Lexence werken in bevolgen teams geleid door
betrokken partners.
VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJE TIJD
Direct eigen verantwoordelijkheden door startende juristen; dat vindt Lexence belangrijk. Dit betekent
meewerken aan projecten zoals binnenstedelijke her-inrichtingsobjecten of het oplossen van ingewikkelde
disputen tussen verhuurders en huurders. De work-life balance nemen we heel serieus. We werken hard
en leveren kwaliteit, maar vrije tijd is vrije tijd. Het echte werk gaat daarom voor ons niet alleen om
werken, we vinden het ook belangrijk dat onze juristen buiten kantoor het beste uit zichzelf halen en
stimuleren dat dan ook volop.
CARRIÈRE
Bij Lexence zijn de carrièrepaden helder. Je kunt partner worden wanneer je de ambitie hebt en beschikt
over de noodzakelijke kennis en ervaring én hebt bewezen daarnaast een goed ondernemer te zijn. De
partners en medewerkers van Lexence begeleiden je en voorzien je van hun ervaring, naast de diverse
opleidingen die je door de jaren heen zult gaan volgen. Zo kent Lexence een eigen opleidingsprogramma
dat gericht is op vaardigheden: de Lexence Kennisladder.
ORIËNTEREN
Kijk voor meer informatie over Lexence op www.werkenbijlexence.com of neem
contact op met onze recruiter Floranne van de Hoef via:
T: 020 5736 718
E: recruitment@lexence.com.

www.werkenbijbaker.nl

Be local
Be global
Be Baker
McKenzie.

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

Be Baker McKenzie & start your career!
Wanneer je kiest voor een carrière aan de
Zuidas, weet je waar je voor kiest. Je gaat jezelf
razendsnel ontwikkelen en je grenzen verleggen.
Je wilt die extra mile gaan. De voldoening voelen
als je alles hebt gegeven. De ontlading wanneer je
het succes viert met je collega’s. Hierin verschillen
wij niet van al die anderen.
Wat ons anders maakt? Wij zijn harde werkers,
maar ook een hechte groep collega’s. Je kunt
jezelf zijn, wij vinden het bijzonder dat we
allemaal verschillen want dat maakt dat we
elkaar aanvullen. Wij delen dezelfde interesses
en passie voor het vak. Vanaf je eerste dag hoor
je er direct bij. Je krijgt verantwoordelijkheid en
kunt laten zien wat je in huis hebt. Wij zijn Baker

McKenzie en wij zoeken talent dat zich hierin
herkent. Talent dat zichzelf is en onderdeel van
Baker McKenzie wil worden.
Als advocaat, kandidaat-notaris of fiscalist
start je bij ons in één van de gespecialiseerde
praktijkgroepen. Je werkt direct aan grote, vaak
internationale dossiers. En je hebt veel contact
met cliënten, zodat je snel ervaring opbouwt.
Wil je sfeer komen proeven? Onze deuren
staan open, je bent welkom tijdens een stage
of met je studievereniging. Ook organiseren
wij regelmatig onze ‘Baker Koffie’ waarin je op
informele wijze kennismaakt met ons kantoor
en je toekomstige collega’s.

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

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

CARLIJN UMMELS
BEGINNEND
KANDIDAAT-NOTARIS

LEEF IN BALANS
WERK INNOVATIEF
ONTWIKKEL JE TALENT
BEN RELEVANT
WERKENBIJ.VDB-LAW.NL

WAT IS
JOUW
AMBITIE?
“Wij kijken met andere ogen naar de wereld en herkennen kansen. Kansen die
we samen met ondernemers invulling geven door te vernieuwen, te veranderen
of de weg vrij te maken voor volgende generaties. Cruciaal binnen onze visie en
onderscheidend in onze benadering van cliënten.”
Wie wij zijn?
VDB Advocaten Notarissen biedt een breed dienstenpakket aan ondernemers,
waaronder talrijke familiebedrijven. Binnen onze organisatie zijn verschillende
secties actief waarbinnen je werkzaam kunt zijn, zoals vastgoed, ondernemingsrecht
en personen- en familierecht. VDB onderhoudt een strategische alliantie met
WVDB Adviseurs Accountants. Waardoor wij toegang hebben tot specialisten op
het gebied van accountancy, belastingadvies, corporate finance, IT-advies en HRadvies. Omwille van beroepsregels gescheiden organisaties, maar wel met één
denkwijze. Werkzaam vanuit vestigingen in Rosmalen (regio s’-Hertogenbosch) en
Waalre (regio Eindhoven), zijn wij het grootste notariskantoor van Zuid-Nederland.
Wat is jouw ambitie?
Bij ons kun je jouw talent ontwikkelen. Met een uitgebreid pakket aan
studiefaciliteiten worden je kennis en vaardigheden verder gestimuleerd. Goede
arbeidsvoorwaarden vinden wij vanzelfsprekend, maar wat wij echt belangrijk
vinden en naar streven is een goede balans tussen werk en privé. Jouw ambitie
staat centraal. Mogelijk ligt je ambitie in de sport en wil je dat met je werk
combineren. Je ambitie kan ook op werkgebied zijn. Wij bieden je de ruimte om
jouw ambitie na te streven.
Mogelijkheden voor een stage of eerste baan na je studie?
Ben jij op zoek naar een meeloopstage of startersfunctie binnen een kantoor
waar samenwerking centraal staat? Kijk dan eens op onze website voor de
mogelijkheden. Binnen VDB heb jij toegang tot een groot netwerk en deel jij je
kennis, ideeën en vragen met de beste professionals uit je vakgebied. Je werkt in
multidisciplinaire teams met professionals die elkaar inspireren en versterken. Verras
ons met jouw keuze, want samen met je mentor streven we naar maximaal succes!
Nieuwsgierig geworden?
Wil jij weten wat onze organisatie voor jou kan betekenen? Kijk op onze website
voor de mogelijkheden tijdens of na je studie. Hier vind je onze vacatures en
meer informatie over onze organisatie. Indien je vragen of interesse hebt, kun
je ook contact opnemen met onze ‘Talent Acquisitie Specialist’ Lisa Schuts via
lisaschuts@vdb-law.nl of +31(0)88 194 8073.
Omdat het om jouw ambitie gaat.

Floor de Graaff
Associate | Advocaat

“JEZELF CONTINU
VERBETEREN EN DE
COMBINATIE VAN HARD
WERKEN EN PLEZIER...”
#thatswhatsinitforyou
Werken bij Houthoff is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je
professionaliteit. We verwachten veel van je. Ook bieden we je gelijk veel vrijheid en
zelfstandigheid om doelen te bereiken. Je bent direct onderdeel van het team, en werkt
meteen mee aan zaken. Zo deel je in successen. That’s what’s in it for you.

Bekijk de video van Floor op werkenbijhouthoff.com

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 strategische 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 de Houthoff
Inhousedag en Houthoff College Tour. Voor een intensievere kennismaking neem je deel aan
een van onze Houthoff Masterclasses. Ten slotte is een student-stage of een studerend juridisch
medewerkerschap bij uitstek de manier om onze dagelijkse praktijk te ervaren.
HEB JE VRAGEN? NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP:

BARBARA VAN DAM

JOSEPHINE VAN MEER

T +31 20 605 62 60

T +31 20 605 64 17

T +31 20 605 62 46

j.van.meer@houthoff.com

r.reijsenbach@houthoff.com

b.van.dam@houthoff.com

ROOS REIJSENBACH DE HAAN

WHERE
BRIGHT
MINDS
MEET

careers.cliffordchance.com/amsterdam

WAAROM CLIFFORD CHANCE?
Clifford Chance is één van ‘s werelds toonaangevende professionele dienstverleners die cliënten helpt hun
doelen te bereiken door de hoogste wereldwijde normen van zakendoen en wetgeving te combineren met
lokale gespecialiseerde dienstverlening. We beschikken in Amsterdam over de secties Financial Markets
Group, Corporate, Tax, Pensions & Employment, Litigation & Dispute Resolution en het Notariaat.
Het kantoor van Clifford Chance bevindt zich in een monumentaal pand in hartje Amsterdam waar ongeveer
150 advocaten, kandidaat-notarissen en fiscalisten samenwerken aan transacties en opdrachten.
De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal binnen onze wereldwijde organisatie.
Daarom hebben wij in 2000 ons eigen internationale opleidingsinstituut opgericht: de Clifford Chance
Academy. Onze advocaten hebben daarmee toegang tot een uitgebreid nationaal en internationaal
trainingsprogramma. Veel van de trainingen van de Academy vinden verspreid over Europa plaats, wat het
mogelijk maakt buitenlandse kantoorgenoten te ontmoeten met wie er in de praktijk ook veel wordt
samengewerkt. Als onderdeel van de Academy biedt Clifford Chance haar startende advocaten een opleiding
aan de Law Firm School (LFS) aan, een opleidingsinstituut van zestien participerende advocatenkantoren met
een commerciële en financiële praktijk.
Wij zijn doorlopend op zoek naar student-stagiaires, advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen en fiscalisten.
Het hele jaar door organiseren wij activiteiten (zowel op kantoor als op locatie) om met ambitieuze studenten
in contact te komen. Zo organiseren wij iedere maand een informele lunch (de Legal Lunch). In november
organiseren wij samen met de Rabobank een tweedaagse masterclass (Best of Both Worlds) en in mei
organiseren wij onze driedaagse internationale masterclass (Select Class). Daarnaast bieden wij studenten de
kans om tijdens een student-stage in twee maanden de internationale advocatuur te ontdekken.
Benieuwd hoe het is om je carrière bij Clifford Chance Amsterdam te starten?
Kijk op careers.cliffordchance.com/amsterdam en solliciteer naar de mogelijkheid die bij jou past! Of neem
een kijkje op onze Linkedin en Facebook pagina’s.
Vragen? Email ons op recruitment.amsterdam@cliffordchance.com

© Clifford Chance 2020
Clifford Chance, IJsbaanpad 2, 1076 CV Amsterdam,
PO Box 251, 1000 AG Amsterdam, The Netherlands

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM

Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England
& Wales under number OC323571. Registered office: 10 Upper Bank
Street, London, E14 5JJ. We use the word ‘partner’ to refer to a member
of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant with equivalent
standing and qualifications.
2009-000395

Bright lights, big city.
The start of an adventure.
Wondering where you’re heading next.

IT’S TIME.

Interesse in een stage op het notariaat van Allen & Overy? Als student-stagiair ga je
direct aan de slag in de praktijk
Een studentstage lopen is de kans om Allen & Overy te leren kennen, en vooral het werk dat wij doen.
Je gaat namelijk direct aan de slag in de praktijk! Je krijgt intensieve begeleiding en werkt met
talentvolle, enthousiaste collega’s voor prachtige cliënten, waarbij je dus ook direct impact kunt
hebben. In korte tijd leer je meer dan je voor mogelijk had gehouden. Het is tijd om het beste uit jezelf
te halen. Solliciteren? Kijk op www.werkenbijallenovery.nl
Kijk op www.werkenbijallenovery.nl

It’s achieving more together.
Trusting and being trusted.
Being part of something bigger.

IT’S TIME.

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

“Ik help mijn
cliënt verder
door af en toe
nee te zeggen”
Onze cliënten, waar we vaak al jaren voor werken, waarderen ons om
onze kennis, aandacht en betrokkenheid. Dankzij deze persoonlijke relatie
kun jij cliënten soms adviseren om iets niet te doen. Voor jou misschien
geen eenvoudige beslissing, maar voor je cliënten wel de meest duurzame
oplossing. Zo blijf je dicht bij jezelf en kom je het verst.
Meer weten? Kijk op www.vandoorne.com/werkenbij.

“Ik ga voor succes
door samen te
werken”
Bij Van Doorne is ieders inbreng, en dus ook die van jou, onmisbaar voor
het succes van onze cliënten en ons kantoor. We verwachten van jou dat
je initiatieven ontplooit en verantwoordelijkheid neemt. Hierbij werk je
zowel zelfstandig als in multidisciplinair teamverband. Zo blijf je dicht bij
jezelf en kom je het verst.
Meer weten? Kijk op www.vandoorne.com/werkenbij.

Dirkzwager
zoekt talent !
Dirkzwager is een topspeler waar ambitieuze, gemotiveerde juristen en fiscalisten
dienstverlening leveren op hoog niveau. Dat doen wij in een mooie omgeving en in
een prettig werkklimaat. Dirkzwager is innovatief, gedreven en toekomstgericht.
Binnen Dirkzwager is er veel ruimte voor (zelf)ontwikkeling.
Regelmatig zoekt Dirkzwager medewerkers die bij dit profiel passen. Ben jij
ambitieus en wil je hard aan de slag om de kansen die wij bieden op te pakken?
Haal het beste uit jezelf en kom werken bij het grootste kantoor binnen deze regio.
Dirkzwager zoekt talent en heeft jou veel te bieden. Jij ons ook?
Bekijk dan snel de actuele vacatures op werkenbijdirkzwager.nl

Dirkzwager legal & tax
Dirkzwager is een topspeler.
Gemotiveerde juridische en fiscale specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken
en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen. Op deze manier geven wij
juridische en fiscale dienstverlening een nieuwe dimensie.
Dirkzwager legal & tax, de grootste juridische én fiscale dienstverlener buiten de Randstad.
Met zo’n 150 juristen en fiscalisten werken wij in een inspirerende omgeving waar samenwerking het
sleutelwoord is. Wij werken aan mooie zaken met mooie cliënten, dit zijn voornamelijk ondernemers,
ondernemingen, verzekeraars (semi-)overheden en zorginstellingen. Dit doen wij in de volgende
praktijkgroepen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering
Arbeidsrecht
Familierecht
Fiscaal advies
Gezondheidszorg
IE/IT
Ondernemingsrecht
Overheid en Vastgoed

Gedreven, innovatief en toekomstgericht dat is wat bij ons hoort.
Dirkzwager stelt jouw ontwikkeling centraal.
Dirkzwager investeert in jou. Wij zorgen ervoor dat jij jezelf ontwikkelt tot een sublieme advocaat,
fiscalist of (kandidaat-)notaris. Bij ons ga je leren, maar vooral ook doen. Vanaf het begin bouw jij aan
jouw specialisme door een actieve rol te spelen, publicaties te schijven, workshops te geven en
zichtbaar te zijn. Dit alles met een focus op de hoogste kwaliteit van dienstverlening.
Dirkzwager maakt graag kennis met jou.
Wil jij onze praktijk ervaren? Wil jij jezelf ontwikkelen? Streef jij naar het hoogst haalbare? Heb jij een
gezonde dosis humor en nuchterheid? Maak dan kennis met ons door een stage te lopen, een
kantoorbezoek bij te wonen of deel te nemen aan onze jaarlijkse masterclass. Kijk op
werkenbijdirkzwager.nl voor meer informatie over ons.
Vragen? Neem contact op!
Anouk van Rooij, campus recruiter
recruitment@dirkzwager.nl
026 – 353 84 68
06 – 22 03 98 58

Hogan Lovells is een
vooraanstaand
internationaal
advocatenkantoor.
Wereldwijd zijn er
ruim 2600 juristen bij
Hogan Lovells
werkzaam vanuit
meer dan 47 kantoren in de Verenigde
Staten, Europa, Azië, Afrika, het MiddenOosten en Latijns Amerika. Bij ons
Amsterdamse kantoor werken circa 100
mensen, waaronder meer dan 50
advocaten, (kandidaat-) notarissen en
fiscalisten. Wij zien het als onze kerntaak
om de internationale zaken- en financiële
wereld vanuit diverse specialisaties op
topniveau te adviseren. Dat doen we door
middel van een hechte (internationale)
samenwerking: “one team, making a
difference, worldwide”!
ALGEMEEN
De middelgrote omvang van ons kantoor in
Amsterdam op de Zuid-As maakt Hogan
Lovells een unieke speler op de markt. Je treft
er het beste van twee werelden.
Hogan Lovells is op veel verschillende
rechtsgebieden en sectoren actief. De
specialisaties van Hogan Lovells Amsterdam
zijn ondergebracht in de onderstaande
Business Units.

•

Corporate & Finance
- Corporate M&A, Notary
-

Tax
Banking & Finance, Capital Markets

•

Litigation, Arbitration and Employment

•

Global Regulatory & IPMT
- Intellectual Property, Media & Technology

-

-

Litigation
Employment

Pharmaceuticals & Biotechnology
Privacy & Cybersecurity

MOGELIJKHEDEN
Studentstage
Bij Hogan Lovells kun je alle kanten op. Naast
de mogelijkheden tot het werken als advocaatstagiaire, kandidaat-notaris of fiscalist biedt
Hogan Lovells de mogelijkheid tot het lopen
van een studentstage. In twee maanden neem
je, onder goede begeleiding, een kijkje achter
de schermen van onze uiteenlopende
rechtspraktijk. Je wordt hierbij zoveel mogelijk
betrokken bij lopende zaken, waarbij je mee
gaat naar besprekingen en eventuele zittingen.

Tijdens deze studentstage maak je kennis met
alle facetten van de advocatuur.
Werkstudentschap
Wij zijn altijd op zoek naar parttime juridische
werkstudenten die ondersteuning bieden op de
diverse Business Units gedurende een aantal
maanden. Elke werkstudent werkt twee dagen
per week op één Business Unit. Taken
bestaan onder andere uit jurisprudentie
onderzoek, het schrijven van concept adviezen
en het voorbereiden van presentaties. Je ziet
jouw bijdrage dus echt terugkomen.
Advocaat-stagiaire
Wanneer je bij ons aan de slag gaat als
advocaat-stagiaire volg je naast de dagelijkse
werkzaamheden binnen je eigen rechtsgebied
een aanzienlijk aantal (internationale)
trainingen en opleidingen. Hogan Lovells is
een erkend opleidingsinstituut en doet mee
aan de Law Firm School. Hogan Lovells biedt
je de mogelijkheid om je persoonlijke
vaardigheden en juridische kennis verder te
ontwikkelen, ook binnen specifieke sectoren
naar keus. Wij kennen geen verplichte
sectiewissel. Dat geeft je de kans een echte
specialist te worden.
MAAK IMPACT
Hiernaast is er bij ons volop ruimte voor
invulling aan mooie projecten op het vlak van
Citizenship (Communitiy Investment & Pro
Bono werk).
We vertellen je graag meer over de
mogelijkheden bij Hogan Lovells.
VRAGEN?
Contact
Neem contact op met onze HR afdeling:
Telefoon: 020 55 33 662
SOLLICITEREN?
Kijk op onze website voor de actuele
vacatures!
www.werkenbijhoganlovells.nl
Postadres
Hogan Lovells
t.a.v. Sanne Braam (HR Manager)
Strawinskylaan 4129 (Atrium Building)
1077 ZX Amsterdam

Tijd voor
praktijkervaring
tijdensjemaster?
Werkstudent
Notariaat

Werkstudentschap Notariaat
Onze Notariële unit is doorlopend op zoek naar een energieke,
ambitieuze student Notarieel recht, die gedurende drie maanden voor
twee dagen per week onze (internationale) rechtspraktijk komt
ondersteunen.
Het notariële team verricht brede werkzaamheden op het gebied van
ondernemingsrecht en vastgoed en bestaat uit een notaris met vijf
kandidaat-notarissen en twee paralegals. Dit team houdt zich vooral
bezig met fusies, overnames, herstructureringen en
vastgoedtransacties, waarbij veel wordt samengewerkt met advocaten
en fiscalisten van andere teams. Onze cliënten hebben vrijwel allemaal
een internationale focus. Daarom werken we veel samen met onze
buitenlandse collega's.
Als werkstudent draai je mee in onze dagelijkse notariële praktijk en
lopende transacties. De werkzaamheden bestaan o.a uit het opstellen
van conceptakten en bijbehorende documentatie, het uitzoeken van
diverse juridische vraagstukken en het schrijven van adviezen.

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website www.werkenbijhoganlovells.nl en solliciteer!

Mocht de gelegenheid er zijn dan ben je van harte welkom bij in-house
opleidingen en diverse sociale activiteiten.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een briefselectie en een gesprek
met een HR medewerker en een kandidaat-notaris.

Met deze extra kennis en ervaring op zak stoom je jezelf klaar voor
een carrière in het notariaat.
Als het klikt, bestaat de kans dat wij je een aanbod doen om na je
werkstudentschap bij ons te blijven werken als kandiaat-notaris.

Vragen?
Bel met onze HR afdeling 020-5533662.

Linklaters in Amsterdam
Linklaters is sinds 1998 vertegenwoordigd in Amsterdam en we zijn vanaf 2005 bezig met
het verder uitbouwen van ons kantoor. Momenteel zijn er 60 advocaten, notarissen en
fiscalisten werkzaam op verschillende rechtsgebieden. Zij worden ondersteund door 40
medewerkers. Linklaters maakt deel uit van een groot internationaal netwerk dat
vertegenwoordigd is in 20 landen. De grootste praktijkgroepen op ons kantoor in
Amsterdam zijn financieel-, ondernemingsrecht en Dispute Resolution. Daarnaast zijn we
actief op het gebied van mededinging, arbeidsrecht, hebben we een notarieel team en
een fiscale praktijk.

Student-stage

We verwelkomen graag studenten voor een voltijdse student-stage gedurende twee
maanden. Een stage is een uitgelezen kans om ons kantoor beter te leren kennen.
Belangrijker nog is dat je zelf kunt ervaren of werken in een internationale praktijk iets
voor jou is. Je maakt kennis met de dagelijkse gang van zaken op kantoor en daarnaast is
er voldoende gelegenheid om de sfeer van ons kantoor te proeven tijdens een van de
vele sociale activiteiten. Een student-stage beschouwen wij als de beste manier om
advocaat-stagiaires te identificeren. Wij zijn dan ook zeer toegewijd om een diverse en
motiverende ervaring aan te bieden.

Global Summer Students’ Programme

Ieder jaar in augustus organiseren wij het Global Summer Students’ Programme voor
studenten uit de hele wereld, bestaande uit een programma van twee weken op ons
hoofdkantoor in Londen in combinatie met een student-stage op ons kantoor in
Amsterdam. Tijdens deze twee weken ervaar je hoe het is om te werken in een
internationale omgeving met mensen uit verschillende landen en jurisdicties en maak je
kennis met ons kantoor, onze cultuur en de baanbrekende deals. Daarnaast is er een
uitgebreid sociaal programma waarin je elkaar beter leert kennen.

Student medewerker

De andere manier om een compleet beeld te krijgen van werken bij Linklaters is door bij
ons parttime te komen werken als student medewerker gedurende 3-6 maanden tijdens je
master. Bij Linklaters zijn wij op zoek naar ambitieuze studenten die bewust kiezen voor
werken bij een internationaal kantoor. Je hebt dan ook al eerder stage gelopen en kennis
gemaakt met de advocatuur. Je wordt betrokken in al onze professionele activiteiten en
krijgt een goede kijk op onze kantoor cultuur. Ook deze ervaring beschouwen wij als de
beste manier om advocaat-stagiaires te identificeren. Wij zijn dan ook zeer toegewijd om
een diverse en motiverende ervaring aan te bieden.

Procedure

Voor zowel de student-stage, het Global Summer Students’ Programme als het student
medewerkerschap bestaat de eerste ronde uit een assessment. Dit assessment bestaat
uit twee persoonlijkheidsvragenlijsten en vier analytische testen. Gevolgd door een
tweede ronde, die bestaat uit een gesprek met HR en een ervaren advocaat.
Ben je geïnteresseerd in een student-stage, student medewerkerschap of in het Global
Summer Students’ Programme? Kijk dan op onze website: careers.linklaters.com of neem
contact op met Aukje Belt (HR Advisor) via nlrecruitment@linklaters.com of bel naar 020 799 62 00.
Kind regards,
Human Resources

You have received this email as you have either signed up for updates or for previous recruitment events with
Linklaters. If you do not wish to receive further emails, please reply to the sender and they will remove your email
address from our database.
Linklaters LLP
GC12669

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

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

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

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

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

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

JONGE MEESTERS
DOOR JONGE MEESTERS
NINA BONTJE, ADVOCAAT
JOOST TERMEER, FOTOGRAAF

Als onderdeel van een door Pels Rijcken geïnitieerd kunstproject is Nina gefotografeerd door Joost Termeer.
Joost plaatste Nina tussen felgekleurde toga’s om de sterke procespraktijk van Pels Rijcken te benadrukken.
De door Joost ontworpen toga’s verbeelden maatschappelijke thema’s waar Pels Rijcken zo al over procedeert. De afbeelding van het voor de Hoge Raad geplaatste standbeeld staat voor de uitgebreide cassatiepraktijk. Pels Rijcken behartigt de belangen van de Staat, publieke organisaties én van ondernemingen. Meer
weten? Lees het verhaal van Nina op werkenbijpelsrijcken.nl.

Pels Rijcken. Midden in de maatschappij
Wij zijn Pels Rijcken. Met 290 kantoorgenoten delen we de mentaliteit om dagelijks op het
hoogste niveau te presteren. Stimuleren we elkaar het beste uit onszelf te halen en stellen
we het belang van de cliënt centraal. Wat ons onderscheidt binnen
de wereld van advocatuur en notariaat, is onze bestuurlijk politieke antenne.
Maatschappelijke impact

Ervaar het zelf

Pels Rijcken heeft een speciale plek in de

Ben jij benieuwd of Pels Rijcken ook bij jou

markt. Zo is de Staat een belangrijke cliënt en

past, kom dan met ons kennismaken. Dit kan

één van onze partners zelfs de landsadvocaat.

op vele manieren, zoals het volgen van een

Pels Rijcken haalt regelmatig de voorpagina.

studentstage, of door deel te nemen aan: Meet

Niet vreemd, want we doen zaken die grote

the Meesters, Op pad met Pels Rijcken of onze

impact hebben op het dagelijks leven. Pels

masterclass mr. Z.

Rijcken staat al jaren bekend als dè juridische
partner voor de overheid. Maar we werken ook

Op onze website

voor commerciële bedrijven. Als advocaat bij

www.werkenbijpelsrijcken.nl vind je alle

Pels Rijcken sta je regelmatig in de rechtszaal.

informatie over deze activiteiten en kun je
jezelf aanmelden. Wil je meer weten, neem

Ontwikkeling

dan contact op met één van onze recruiters.

Kennis van het recht. Wat kan er voor een
advocaat of notaris nog meer belangrijk zijn?
Jouw persoonlijke ontwikkeling, vinden wij.
We zorgen dat je brede vaardigheden kunt
ontwikkelen. Ons opleidingsprogramma ‘De
Verrijcking’ houdt niet op na je stagiaireperiode, maar blijft je gehele carrière
doorgaan.
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Elisabeth Matthes

Jet van Os

M: +31 6 128 820 26

M: +31 6 832 677 07

E: elisabeth.matthes@pelsrijcken.nl

E: jet.vanos@pelsrijcken.nl

Challenge expectation,
together
Wij zijn een internationaal advocaten- en
notariskantoor met een sterke focus op de
industrieën van de toekomst. Wereldwijd adviseren
we onze cliënten op alle zakelijke gebieden. In
Benelux zijn we actief vanuit onze vestigingen in
Eindhoven, Amsterdam en Brussel.







Civiel procesrecht
Ondernemingsrecht
Mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht
Banking & Finance
Insolventierecht







IE
IT / Data
Privacy
Vastgoed
Arbeidsrecht

Work hard, play hard
Door onze korte communicatielijnen
ondersteunen, motiveren en inspireren
we elkaar op een persoonlijke manier.
Wij bieden je een internationale en
uitdagende zakelijke omgeving met onthe-job training en support om jezelf te
ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen.

Xiomara van Zalm
Recruitment and Learning &
Development Consultant
+31 (0)88 0243 182
x.vanzalm@taylorwessing.com

1000+ lawyers | 300+ partners | 28 offices | 16 jurisdictions

We dare you to be
Excellent
Responsible
Creative
A team player
Respectful
Honest

Lisanne, dedicated volleybalster
en kandidaat-notaris bij BarentsKrans

Dedicated
mensen maken
het verschil.
werkenbijbarentskrans.nl

Lisanne maakt
het verschil.
Ik ontzorg mijn cliënten, neem ze mee in het proces en bied
goede oplossingen op het juiste moment. Dit vraagt om kennis,
ervaring, klantgerichtheid maar vooral om goede communicatie.
Goed communiceren maakt het verschil, zowel in mijn werk als
op het volleybalveld; maak duidelijk wat je verwacht en wat er
van jou verwacht mag worden.
Verwacht jij net als Lisanne ook veel van jezelf? Maak dan kennis
met BarentsKrans!

werkenbijbarentskrans.nl

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK
De Brauw. Een advocatenkantoor dat met cliënten mee de wereld overgaat en ze helpt, waar zij ook
actief zijn. Onze advocaten, fiscalisten en notarissen zijn op hun best als ze werken aan
multidisciplinaire internationale zaken die ertoe doen. Dit werk wordt gedaan in brede teams en met
een helder doel: cliënten op hoog niveau adviseren op het gebied van corporate, litigation en
regulatory. De Brauw staat al 145 jaar bekend om kwaliteit, innovatie en ontwikkeling in de
juridische sector. En daarom zijn wij voortdurend op zoek naar nieuw talent om kantoor te
versterken.
Over De Brauw
De Brauw is een toonaangevend internationaal advocatenkantoor dat juridisch advies biedt bij corporate
transactions, disputes en regulatory enforcement zaken. Hierbij treden wij op als lead counsel voor
onze cliënten, daar waar zij juridisch advies nodig hebben. Bij De Brauw werken circa 650 werknemers.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en we hebben een wereldwijde dekking vanuit onze
kantoren in Amsterdam, Brussel, Londen, Shanghai en Singapore.
Oriënteren
Wij zijn doorlopend op zoek naar juridisch talent. Een studentstage of een studerend medewerkerschap
zijn dé manieren voor derdejaars- en masterstudenten om kantoor te leren kennen. Verder organiseren
wij jaarlijks een Business Course voor studenten die wat verder in hun studie zijn en geen tijd meer
hebben voor een stage. Voor studenten die nog in de eerste fase van de studie zitten is het mogelijk
om kantoor te leren kennen via een kantoorbezoek of masterclass. Een studentstage lopen geeft je een
goed kijkje in de keuken omdat je acht weken fulltime mee loopt. Tijdens een studentstage breng je
onder intensieve begeleiding je opgedane kennis in de praktijk en wordt je overal bij betrokken. Hierbij
kun je denken aan het meeschrijven aan memo's, meekijken bij een call of een zitting bijwonen.
Daarnaast zijn er verschillende jurisprudentie-lunches per week die je kunt bijwonen. Ook ben je van
harte welkom bij borrels en andere evenementen.
Als studerend medewerker ben je zes tot acht maanden twee dagen per week beschikbaar en werk je
in een poule van studenten aan zaken en know-how projecten op kantoor. De perfecte bijbaan naast je
studie!
De Brauwerij
De Brauw gelooft in constante ontwikkeling van haar advocaten, notarissen en fiscalisten, en dat start in de
Brauwerij. Alle advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen en fiscalisten beginnen in deze aparte sectie
waarin ze namens hun eigen cliënten zelfstandig zaken behandelen. Je leert er alle facetten van het vak in
de praktijk. Natuurlijk krijg je daarbij volop hulp en begeleiding. Iedereen die De Brauwerij heeft gedaan is
razend enthousiast: “Ik moest direct aan de slag, en daardoor heb ik in die zes maanden Brauwerij meer
geleerd dan tijdens m’n studie”.
Na de Brauwerij
Ook na De Brauwerij bieden wij een uitgebreid en doorlopend opleidingsaanbod met cursussen en
trainingen, zowel inhoudelijk als gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bij De Brauw houdt jouw opleiding
dus nooit op. Verder vinden wij het belangrijk dat kantoorgenoten ervaring opdoen in het buitenland.
Afhankelijk van je voorkeur en de beschikbare plaatsen kan dat bij onze vestigingen in Brussel, Londen,
Shanghai of Singapore. Daarnaast worden onze advocaten regelmatig gedetacheerd bij cliënten om daar
ervaring op te doen, of werken ze een periode bij één van onze bevriende advocatenkantoren in het
buitenland. Kijk voor meer informatie over kantoor en de mogelijkheden voor studenten en starters op onze
website www.careersatdebrauw.com.

Grenzen
vervagen
internationaal
en digitaal
Dat vraagt om diepgaand
inzicht in wat kan, mag en moet.
AKD is een Benelux-kantoor met meer
dan 469 juridische, fiscale en notariële
topspecialisten die gewend zijn om over
de grenzen van hun eigen vakgebied
heen te kijken. Met elkaar en met u te
sparren over de best mogelijke oplossing.
We combineren expertise op vrijwel
alle rechtsgebieden met kennis van uw
sector en uw business. Met kantoren in
Nederland, België en Luxemburg, waar
we Nederlands, Belgisch, en Luxemburgs
recht beoefenen, bent u verzekerd van
geïntegreerde, internationale juridische
dienstverlening.
Meer informatie?
akd.eu of info@akd.eu

AKD is een van de grootste onafhankelijke kantoren van de Benelux. We bestaan uit een
hecht team van bevlogen advocaten, notarissen, belastingadviseurs en business support.
Stuk voor stuk aanpakkers en teamspelers. Met een no-nonsense mentaliteit en passie voor
hun vak. Jij werkt graag in teamverband, met collega’s en cliënten.
Onze praktijk
We hebben kantoren in Amsterdam, Breda, Brussel, Eindhoven, Luxemburg en Rotterdam.
Er zijn ruim 280, notarissen en belastingadviseurs werkzaam in de volgende
praktijkgroepen:
•
Arbeidsrecht
•
Belastingen
•
Banking & Finance/Corporate structuring
•
Bouw en Vastgoed
•
Europees en Mededingingsrecht
•
Intellectual Property & Technology
•
Corporate Litigation/Insolvency
•
M&A/Commercial Contracting
•
Overheid en Onderneming
•
Transport & Trade
Gedreven door ontwikkeling
De ontwikkeling van onze mensen vinden we enorm belangrijk. Natuurlijk kom je niet
zomaar bij AKD binnen: we verwachten uitstekende studieresultaten, zelfstandigheid,
ondernemerschap en een flinke dosis eigenheid. Maar als je eenmaal bij ons werkt, dan krijg
je alle ruimte om je verder te specialiseren en je talenten te ontwikkelen. We bieden je
hoogwaardige opleidingen via ons opleidingshuis AKDMY, plus de nodige persoonlijke
begeleiding.
AKDMY
AKD biedt jou de kans je talent te ontwikkelen en een ijzersterk portfolio op te bouwen. Dat
kan tot aan je afstuderen via ons opleidingshuis AKDMY. Wil je ook toetreden tot een
exclusief gezelschap van studenten met een streepje voor? Meld je aan voor AKDMY
Matching Day. Dan kijken we of wij bij jou passen en jij bij ons. Voor meer informatie
verwijzen wij je naar: www.akdmy.nl
Meer weten?
Als starter kies je bewust voor een Benelux-topkantoor. Jouw frisse blik geeft de cliënt vaak
een andere kijk op de zaak en je vecht graag voor jouw ideeën. Je hebt een uitgesproken
mening, ook als het spannend wordt. Je houdt van aanpakken, no-nonsense en een steile
leercurve. Sta je op scherp? Bel met Ingmar of Dion op 088 253 53 86 of mail naar
recruitment@akd.eu. Op www.werkenbijakd.nl en www.career.akd.eu vind je onze
kennismakingsactiviteiten, een overzicht van de vacatures voor studenten en starters, en
meer.

IK BEN KANDIDAAT-NOTARIS BIJ
BUREN
‘DE DIVERSITEIT AAN WERKZAAMHEDEN, DE GOEDE
SFEER BINNEN MIJN TEAM EN HET AL SNEL HEBBEN VAN
PERSOONLIJK CONTACT MET CLIËNTEN SPRAKEN MIJ AAN.’
Chantal Jansen | Kandidaat-notaris bij BUREN
Op het Landelijk Notarieel Studenten Congres maakte ik voor het eerst kennis met BUREN. Ik
raakte in gesprek met twee kandidaat-notarissen en maakte direct een afspraak om eens koffie
te komen drinken op de vestiging in Den Haag. Omdat ik tijdens mijn studie de behoefte had
meer van de notariële praktijk mee te krijgen en graag relevante werkervaring op wilde doen,
besloot ik te solliciteren voor een stage bij BUREN.
Tijdens mijn stage heb ik meegewerkt aan het opstellen van notariële akten, ben ik meegegaan
naar besprekingen en deed ik literatuur- en jurisprudentie onderzoek. Ook leerde ik mijn
collega’s beter kennen bij het jurisprudentieoverleg en de diverse team- en kantooruitjes. Door
mijn stage kreeg ik een goed beeld van de sfeer binnen het kantoor en de werkzaamheden van
een kandidaat-notaris bij BUREN.
De diversiteit aan werkzaamheden, de goede sfeer binnen mijn team en het al snel hebben van
persoonlijk contact met cliënten spraken mij aan. Omdat er aan beide kanten een klik was, ben
ik in 2018 begonnen als kandidaat-notaris op de afdeling ondernemingsrecht. Sindsdien ben ik
werkzaam voor verschillende nationale en internationale cliënten. Ik werk met mijn collega’s, in
interdisciplinair verband, samen aan diverse vennootschapsrechtelijke kwesties zoals het
oprichten van rechtspersonen, reorganisaties, herstructureringen, fusies en overnames.

BE UNSTOPPABLE

WERKEN BIJ BUREN
Werken bij BUREN betekent dat je werkt bij een groeiend kantoor met grenzeloze ambities. Een kantoor waar de
deur voor iedereen openstaat. Bij BUREN heb je veel ruimte voor eigen initiatief. Jouw zaken zijn multidisciplinair,
branche-overstijgend en hebben vaak een internationaal karakter. Je krijgt bij ons de kans om in een team van
professionals te werken aan interessante en mooie zaken. Dit doen we vanuit onze kantoren in Amsterdam,
Beijing, Den Haag, Luxemburg en Shanghai. Bij BUREN kent je carrière geen grenzen. BE UNSTOPPABLE.

Werken bij BUREN
BUREN is het hele jaar door op zoek naar gemotiveerde en ambitieuze studenten die het beste uit zichzelf willen
halen. Vanaf je derde studiejaar bieden wij de mogelijkheid om een studentstage te lopen van zes tot acht
weken. Een stage is een uitstekende kans om ons kantoor te leren kennen en praktijkervaring op te doen.
Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om een werkstudentschap aan te gaan. Een mooie optie om naast je
studie relevante werkervaring in de praktijk op te doen en het kantoor met al zijn eigenschappen en activiteiten
te leren kennen. Je kunt je werkdagen flexibel inzetten, want we begrijpen dat je voor je tentamens moet
studeren. Kom daarna een drankje drinken op ons terras of in onze bruine kroeg (mits de omstandigheden dit
toelaten). WORK HARD, PLAY HARD.
Is je stage of werkstudentschap goed bevallen bij BUREN of ben je afgestudeerd en klaar om jouw carrière in
het notariaat te starten, dan is BUREN ook altijd op zoek naar enthousiaste kandidaat-notarissen. Als kandidaatnotaris word je vanaf je eerste dag direct betrokken bij het team en ga je al snel zelfstandig aan de slag. Je krijgt
veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en werkt samen in een hecht team. Je hebt verder regelmatig contact met
collega’s van andere afdelingen. Benieuwd naar de ervaringen van een kandidaat-notaris bij BUREN? Ga dan
naar onze werkenbij-pagina (werkenbijburen.nl)!

Meer weten?
Neem dan gerust contact op met onze recruiter:
Florine Miedema
T 070 - 318 4200
E f.miedema@burenlegal.com

burenlegal.com

Amsterdam | Beijing | Den Haag | Luxemburg | Shanghai

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van
ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede
doelen, families en familiebedrijven. Onze professionals
beschikken over juridische, fiscale en financiële kennis
en ervaring die past bij iedere fase in het leven en de
bedrijven van onze cliënten. Van start tot verkoop en
van acquisitie tot opvolging.

HVK Stevens | +31 (0)20 76 30 900 | info@hvkstevens.com | www.werkenbijhvkstevens.nl

WERKEN BIJ HVK STEVENS
Door de samenstelling van zowel tax, legal als corporate finance op
onze cliëntdossiers, zijn wij in staat onze cliënten in de volle breedte te
adviseren en te ontzorgen. De vraagstukken op het gebied van o.a. financiering
van ondernemingen en familievermogens en (inter)nationale structurering
kunnen zodoende vanuit iedere invalshoek worden opgelost. Onze juridische en
fiscale praktijken werken samen in multidisciplinaire teams om onze cliënten
volledig van dienst te zijn. Ook op ons notariaat werken we als één team samen,
waardoor je in aanraking komt met verschillende specialisaties en je niet onder
één vaste notaris werkt. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om in de breedte
van het vak ervaring op te doen en zowel op persoonlijk vlak als professioneel
vlak te groeien. Door deze aanpak heb je vanaf het begin van je carrière bij HVK
Stevens direct contact met cliënten en andere betrokken stakeholders.
Bij HVK Stevens heerst een open en informele sfeer waarbij onderling
vertrouwen, plezier in je werk en ambitie voorop staan. Wij streven naar een
maximale ontwikkeling van de talenten van onze medewerkers. HVK Stevens is
op weg om een van de beste kantoren van Nederland te worden en zoekt
talenten die deze ambitie delen en niet bang zijn voor het avontuur!
Bel

voor

een

afspraak

met

onze

HR

Manager,

Marjan

Sevenster

+31 (0)20 - 763 09 10 of stuur een mail naar m.sevenster@hvkstevens.com.

www.hvkstevens.com

@hvkstevens

HVK Stevens

@werkenbijhvkstevens

COLOFON
Dit magazine is een eenmalige uitgifte van
Stichting Landelijk Notarieel Studenten
Congres Amsterdam, gevestigd te
Amsterdam.

BESTUUR
Martin Flores - Praeses
Niki van Douwe - Commissaris intern
Michèlle Dings – Commissaris extern
Laura Diederix – Ab-actis
Mike Winterwerp – Quaestor

VORMGEVER
Janneke Koehorst
COMIZO creative studio
hi@comizo.nl
www.comizo.nl

CONTACTGEGEVENS
De Boelelaan 1077
1018 HV Amsterdam
info@lnsc.nl
www.lnsc.nl
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