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Dhr. drs. H.J.J. Lenferink
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van de KNB. Eerder was zij onder andere ringvoorzitter van de Ring van 
Amsterdam en voorzitter van de ledenraad. 
Ploumen is daarnaast als notaris verbonden aan Van Doorne. 

Dhr. dr.mr. P.C. van Es
Dhr. dr. mr. P.C. (Peter) van Es is universitair hoofddocent Notarieel recht 
aan de Universiteit Leiden. Hier doceert hij de bachelorvakken Erfrecht en 
Onroerendgoedrecht I en het mastervak Notariële Wetgeving. Daarnaast 
is Van Es opleidingsdirecteur Notarieel recht en vaste medewerker van het 
WPNR. 

Raad van Toezicht

Matthijs van Loon

Lonneke Geurts

Leonie de Ridder
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Beste lezer, 

Alweer een jaar geleden begonnen mijn bestuursgenoten en ik aan de organisatie van het Landelijk 
Notarieel Studentencongres. Tijdens het eerste samenzijn heerste er gezonde spanning, maar 
kwamen we er bovenal achter dat we stuk voor stuk heel veel ambitie hadden (en hebben) om van 
het LNSC 2022 een onvergetelijke dag te maken. 

Vol goede moed begonnen wij in maart 2021, midden in de Coronacrisis, met de organisatie van het 
grootste notariële studentenevenement. Ideeën werden uitgewisseld, plannen werden gedeeld en de 
eerste van de vele nog volgende datumprikkers werd gemaakt: er moest een datum worden gevonden 
voor het LNSC. Daarnaast werd de dinsdagavond onze vaste vergaderavond. Deze vergaderavonden 
begonnen steevast met een pasta, avg’tje of een zoektocht op Thuisbezorgd en we moesten er ons 
regelmatig aan herinneren dat we wel echt moesten vergaderen. Ik zal deze dinsdagavonden missen. 

De organisatie van het Landelijk Notarieel Studentencongres omvatte meer dan wij aanvankelijk 
hadden gedacht. Vakjargon uit de wondere wereld van de evenementenbranche  vloog ons al snel 
om de oren en ging soms zelfs onze pet te boven. Gelukkig vonden wij in de Stadsgehoorzaal en de 
Hooglandse Kerk naast twee prachtige locaties voor het LNSC, ook twee plekken waar we terecht 
konden voor al onze vragen. Ik wil dan ook mijn speciale dank uitspreken naar Daan van den Bergh 
van de Stadsgehoorzaal en Ronald Hartsuiker van de Hooglandse Kerk voor alle hulp en begeleiding 
van het afgelopen jaar.   

Onze eerste grote opdracht was het vinden van een geschikt onderwerp voor het Congres. Het moest 
een toegankelijk onderwerp worden. Belangrijk voor ons was dat het te begrijpen zou zijn voor de 
verschillende studiejaren van de deelnemers, maar ook dat het goed te volgen zou zijn vanuit huis in 
het geval dat het LNSC ook in 2022 niet fysiek zou kunnen doorgaan. We lagen hierbij – net als in veel 
gevallen – op één lijn en na overleg met onze dagvoorzitter professor Huijgen besloten we dat het 
thema van de 57e editie van het Landelijk Notarieel Studentencongres ‘Het notariële tuchtrecht: (de)
motiverend?’ moest worden. Dit onderwerp wordt tijdens het plenaire gedeelte door vier sprekers 
vanuit verschillende hoeken en perspectieven besproken. 

Na het plenaire gedeelte is de dag gevuld met de onderdelen die we inmiddels een ware traditie 
mogen noemen. Een bomvolle dag wat we als bestuur het afgelopen jaar tot in detail hebben 
georganiseerd. Van het regelen van de vele benodigde locaties voor de workshoprondes, naar het 
uitzoeken van het servies voor de lunch en het diner met de cateraar, tot aan het maken van besluiten 
voor de techniek voor het eindfeest. Alles passeerde de revue. Terwijl ik dit voorwoord schrijf denk 
ik alleen maar aan hoe het afgelopen jaar voorbij is gevlogen en op heel veel vlakken ongelofelijk 
leerzaam en verrassend is geweest. 

Nu we bijna aan de vooravond van het LNSC staan en we als bestuur de laatste puntjes op de 
spreekwoordelijke i zetten om van het LNSC een fantastische dag te maken, kunnen wij niet wachten 
om het resultaat van het afgelopen jaar met u te delen. Wij zijn trots op hetgeen we hebben neergezet 
en hopen dat u net zo enthousiast zult zijn als wij. 

Met dit magazine hoop ik dat u alvast goed in de sfeer komt voor 3 maart 2022. Er rest mij niets anders 
dan u alvast veel plezier te wensen tijdens het LNSC. Tot in Leiden, decor van het Landelijk Notarieel 
Studentencongres 2022!

Namens het LNSC-bestuur 2022, 

Demi Admiraal
Voorzitter 

Voorwoord
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Het LNSC bestuur 2022 heeft naar mijn mening een gelukkige keuze gemaakt met het congresthema: 
Het notariële tuchtrecht: (de)motiverend? Binnen dit onderwerp zal er voor iedere notariële student 
op de congresdag iets boeiends zijn te beleven.

Immers, wat het notariële tuchtrecht precies inhoudt, waar het is te vinden en wat – bijvoorbeeld – de 
relatie is tot het civiele aansprakelijkheidsrecht daarover hebben veel studenten meestal maar vage 
gedachten. Wel bestaat er bij veel notariële studenten een zekere ‘angst’ voor het tuchtrecht omdat 
met name de masterstudenten er regelmatig mee bekend zijn dat iedere kandidaat-notaris vanaf 
zijn eerste dag in de praktijk op een kantoor onderworpen is aan het tuchtrecht (art 93 lid 1 Wna). 
Ook zijn masterstudenten er veelal wel van op de hoogte dat de tuchtrechter nogal streng de regels 
van het tuchtrecht toepast.  Dit alles leidde er vóór de Coronaperiode nogal eens toe dat groepen 
studenten een zitting van de hoogste notariële tuchtrechter – te weten de tuchtkamer van het Hof 
Amsterdam – bij wijze van excursie bezochten. Kortom, er bestaan meer dan genoeg argumenten 
voor alle notariële studenten om zich door deskundige sprekers gedurende een ochtend te laten 
informeren over de ‘ins en outs’ van het notariële tuchtrecht.

Het aardige van het gekozen thema is ook dat verschillende soorten van juridische professionals die 
op 3 maart as. als spreker zullen optreden bij het onderwerp ‘tuchtrecht’ betrokken zijn. Daarmee 
zullen ook de invalshoeken van waaruit het onderwerp wordt benaderd van elkaar verschillen. 
Zo is er onder de sprekers een ervaren advocaat die vele (kandidaat)notarissen in tucht- en 
aansprakelijkheidsprocedures heeft bijgestaan (mevrouw Dufour) en een notarieel wetenschapper/
oud-notaris die zich vanuit zijn professie veel met het tuchtrecht heeft beziggehouden (de heer 
Waaijer). Voorts is er een spreker vanuit de beroepsorganisatie van (kandidaat-)notarissen (de heer 
Geselschap) die de congresdeelnemers kan vertellen hoe de KNB tegen dit belangrijke onderwerp 
aankijkt alsmede een notariële wetenschapper die veel gepubliceerd en gedoceerd heeft op het 
gebied van ‘de Notariswet’ (de heer Van Es).

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf – begin januari 2022 – gaat het LNSC bestuur 2022 ervan 
uit dat het congres, al dan niet met enige beperkingen ten gevolge van Corona, fysiek in Leiden kan 
plaatsvinden. Daartoe is een fraaie congreslocatie gekozen, te weten de aloude Stadsgehoorzaal 
die enige jaren geleden geheel is gerenoveerd. Voor een aantal workshops tijdens de middag 
zal ook worden uitgeweken naar diverse – historische – andere locaties in de Leidse binnenstad. 
Congresdeelnemers kunnen aldus – en ook tijdens een korte middagwandeling – kennismaken met 
de fraaie Leidse binnenstad die veel te bieden heeft.

Ik sluit af met de hoop uit te spreken u allen op 3 maart 2022 in Leiden te kunnen ontmoeten!

W.G. (Pim) Huijgen 
Dagvoorzitter

Van de dagvoorzitter
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Het notariële tuchtrecht: 
(de)motiverend?

Het thema



11

Het programma

11:15 – 11:35 | Pauze

Koffie en thee in de Stadsgehoorzaal.

10:45 – 11:15 | Spreker 2

Mw. mr. L.C. (Laurien) Dufour

11:35 - 12:05 | Spreker 3

Dhr. mr. W.J. (Willem) Geselschap12:05 – 12:35 | Spreker 4

Dhr. mr. dr. B.C.M. (Boudewijn) Waaijer

12:35 – 13:00 | Discussieronde

13:00 – 13:05 | Afsluiting plenaire deel

13:30 – 14:30 | Lunch

Tussen de middag zal een heerlijke lunch worden 
geserveerd in de Hooglandse Kerk. Hierbij zullen 
verschillende kantoren aanwezig zijn.

14:50 – 15:45 | Workshopronde 1

Tijdens de workshops kun je in kleinere groepjes 
in een gemoedelijke setting nader kennis maken 
met de verschillende kantoren op een aangewezen 
locatie in de binnenstad.

16:00 – 16:55 | Workshopronde 2

Tijdens de workshops kun je in kleinere groepjes 
in een gemoedelijke setting nader kennis maken 
met de verschillende kantoren op een aangewezen 
locatie in de binnenstad.

17:00 – 18:55 uur | Borrel

Tijdens de borrel in de Stadsgehoorzaal staan alle 
deelnemende kantoren in één ruimte, waardoor 
je op een laagdrempelige manier in contact kan 
komen met kantoren waarmee je nog eens mee zou 
willen spreken. Dit uiteraard onder het genot van 
een hapje en drankje.

19:15 – 21:15 | Diner

Na een drukke dag sluiten we deze af met een 
uitgebreid diner in de Hooglandse Kerk.

21:30 – 1:00 | Feest

Na het feest in de Stadsgehoorzaal wordt iedereen 
per bus naar het station van hun studentenstad 
gebracht.

09:00 - 10:00 | Ontbijt

Ontvangst met ontbijt in de Stadsgehoorzaal.

10:15 - 10:45 | Spreker 1

Dhr. mr. dr. P.C. (Peter) van Es

10:00 - 10:15 | Opening plenaire deel

Demi heet jullie graag welkom en draagt het stokje 
voor de ochtend over aan prof.mr. W.G. Huijgen. Hij 
introduceert als dagvoorzitter het thema en zal het 
plenaire gedeelte in goede banen leiden.
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T I P S  V O O R  E E N  G E S L A A G D  L N S C

 

 Zorg dat u uitgerust bent. Het belooft een
indrukwekkende en lange dag te worden, dus is een
goede nachtrust een must. 

Kom naar het LNSC in een nette, representatieve
outfit. Wellicht ontmoet u hier uw toekomstige
werkgever, dus maak een goede eerste indruk. 

Voor alle dames: neem platte, comfortabele schoenen
mee. Ten eerste om van de ene naar de andere locatie
te lopen en ten tweede om los te kunnen gaan op het
feest. 

Lees u in alvorens u aan de dag begint. Het is fijn om
alvast een beeld te vormen over alle deelnemende
kantoren. 

Geniet van de dag en de omgeving. Leiden is een
mooie stad en heeft veel leuke plekjes te bieden. 

1.

2.

3.

4.

5.

In deze lezing wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten van het tucht(proces)recht en 
het toezicht op het notariaat. Verder gaat de aandacht uit naar de (de)motiverende werking van 
de interpretatie van het beleggingsverbod van art. 17 lid 3 Wna door Hof Amsterdam 29 juni 2021, 
ECLI:NL:GHAMS:2021:1835.

Sprekers

Dhr. mr. dr. P.C. (Peter) van Es

Tuchtrecht en civielrecht, en hoe zij zich tot elkaar verhouden

Tuchtrecht heeft tot doel in het algemeen belang een goede wijze van beroepsuitoefening te 
bevorderen. Het tuchtrecht dient er niet toe om een klager in geval van gegrondbevinding van zijn 
klacht genoegdoening te verschaffen, daarvoor zal de klager een civiele procedure moeten instellen. 
De norm waaraan de tuchtrechter het handelen van een notaris toetst is in wezen hetzelfde als de 
`redelijk handelend redelijk bekwaam vakgenoot-toets´ waaraan de civiele rechter het handelen van 
een notaris toetst. Het oordeel van de tuchtrechter over het handelen van een notaris heeft gevolgen 
in een civiele procedure. Een tuchtrechtelijke veroordeling betekent echter niet dat de civiele rechter 
dus een schadevergoedingsvordering tegen de gewaarschuwde of berispte notaris toewijst. Dufour 
bespreekt dit grensvlak en waar de verschillen tussen tuchtrecht en civiel recht tot uiting komen.

Mw. mr. L.C. (Laurien) Dufour

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de bijkomende gevolgen die een tuchtklacht op de notaris 
kunnen hebben. Welke gevolgen heeft beeldvorming op de uitkomst van de tuchtzaak en op de 
praktijk van de notaris? Daarnaast zal een preview volgen van de door de KNB ontwikkelde tuchtrecht 
applicatie. Deze applicatie is tot stand gekomen door middel van textmining van alle beschikbare 
tuchtuitspraken van de notariële tuchtrechter en kan inzicht geven in de lijn van de tuchtrechter door 
de jaren heen.

Dhr. mr. W.J. (Willem) Geselschap

En, werkt het tuchtrecht?

Het tuchtrecht zal voor menig cliënt van de notaris een welkome en vanzelfsprekende weg zijn 
tot genoegdoening. Hun advocaten zullen wijzen op een mogelijke voorsprong die een uitspraak 
in een tuchtzaak kan bieden voor civiele aansprakelijkheidsprocedures. Ook toezichthouder BFT, 
beroepsorganisatie KNB en andere instituten zullen in het tuchtrecht mogelijkheden zien om signalen 
af te geven dat niet wordt geacteerd zoals dat moet. De beklaagde notaris maar ook het notariaat als 
geheel zullen wellicht gemengde gevoelens hebben bij het notarieel tuchtrecht. Dat alles brengt mij 
bij de vraag: werkt het tuchtrecht? Levert het op wat de samenleving ervan verwacht?

Dhr. mr. dr. B.C.M. (Boudewijn) Waaijer
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De hoofdlocatie is dit jaar de Stadsgehoorzaal. Dit concertgebouw is gelegen aan de Breestraat 60, 
midden in het centrum van Leiden.

Hoofdlocaties

Stadsgehoorzaal

In de Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, vindt de lunch en het diner plaats.

Hooglandse Kerk
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Stadsgehoorzaal
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Hooglandse Kerk



MILOU EN RUBEN KIEZEN ER ALLEBEI VOOR OM OP 1 VAN DE 
150 NETWERKKANTOREN TE GAAN WERKEN.

DIT IS GAAF! 
IK MAG METEEN HET ECHTE 

WERK DOEN!

CHILL, IK BEN 
KLAAR!

MILOU EN  RUBEN ZIJN AFGESTUDEERD.

RUBEN DOET ZIJN EERSTE BEDRIJFSOVERNAME. HIJ WEET HET EVEN NIET MEER MAAR ER IS 
ALTIJD IEMAND IN DE NETWERKCOMMUNITY OM MEE TE DENKEN.

NETWERK NOTARISSEN. DE GROOTSTE EN STERKSTE NOTARIËLE COMMUNITY VAN NEDERLAND.



MILOU EN RUBEN KIEZEN ER ALLEBEI VOOR OM OP 1 VAN DE 
150 NETWERKKANTOREN TE GAAN WERKEN.

DIT IS GAAF! 
IK MAG METEEN HET ECHTE 

WERK DOEN!

CHILL, IK BEN 
KLAAR!

MILOU EN  RUBEN ZIJN AFGESTUDEERD.

RUBEN DOET ZIJN EERSTE BEDRIJFSOVERNAME. HIJ WEET HET EVEN NIET MEER MAAR ER IS 
ALTIJD IEMAND IN DE NETWERKCOMMUNITY OM MEE TE DENKEN.

NETWERK NOTARISSEN. DE GROOTSTE EN STERKSTE NOTARIËLE COMMUNITY VAN NEDERLAND.

WELKOM BIJ DE JUNIOR ACADEMIE.

ER IS MET DE JUNIOR ACADEMIE OOK TIJD VOOR GEZELLIGHEID.

OUD-STUDIEGENOTEN MILOU EN 
RUBEN ZIEN ELKAAR TWEE KEER 

PER JAAR TERUG BIJ DE JUNIOR 
ACADEMIE.

UI T

CHILL SOPHIE DAT JE MIJ UIT DE BRAND HELPT!

WWW.NETWERKNOTARISSEN.NL/TALENT

NETWERK NOTARISSEN. DE GROOTSTE EN STERKSTE NOTARIËLE COMMUNITY VAN NEDERLAND.

HE GAST, LEUK JE 
WEER TE ZIEN!

WELKOM BIJ ONZE 
INTERVISIEGROEP, RUBEN. 
HIER HEBBEN WE INTER-
COLLEGIAAL OVERLEG 
ALS BUURTKANTOREN.

ZO HÉ, PRIYA IS  ER 
SNEL BIJ...

ZO HEEFT RUBEN MET HULP VAN Z’N NETWERKCOLLEGA’S 
UIT DE COMMUNITY DE KLUS GEKLAARD!

BEDANKT RUBEN. WE KOMEN 
BINNENKORT GRAAG WEER 

BIJ JE TERUG.



20

DEMI ALLEFS
KANDIDAAT-NOTARIS

WERKENBIJ.VDB-LAW.NL

1.    Zou u zich in het kort kunnen voorstellen? 
Mijn naam is Demi Allefs en ik ben afkomstig uit het 
mooie Zeeland. Ik heb met veel plezier in Leiden 
gestudeerd, waar ik lid ben geweest van de BNSL. 
Momenteel woon ik samen met mijn vriend in Tilburg en 
sinds september ben ik als beginnend kandidaat-notaris 
ondernemingsrecht werkzaam bij VDB Advocaten 
Notarissen.

 
2.    Hoe bent u bij VDB terecht gekomen? 

Na mijn studie ben ik op zoek gegaan naar een kantoor 
in Brabant. Mijn voorkeur ging uit naar een (midden)
groot kantoor. Tijdens mijn zoektocht stuitte ik op VDB 
Advocaten Notarissen. Ik had al van VDB Advocaten 
Notarissen gehoord en zag op de website dat er een 
vacature open stond. Zodoende heb ik gesolliciteerd.

 
3.    Wat onderscheidt VDB van andere kantoren? 

Allereerst heeft VDB Advocaten Notarissen een 
multidisciplinair karakter. Ons kantoor heeft namelijk een 
strategische alliantie met HLB Witlox Van den Boomen. 
Daardoor hebben we verschillende specialismen onder 
één dak. Het komt dan ook regelmatig voor dat we 
samenwerken met bijvoorbeeld fiscalisten, advocaten 
of accountants. Dit maakt ook dat een vraagstuk 
vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. 
Niet alleen fijn voor de cliënt, maar ook voor mij erg 
leerzaam. Verder krijgen we als kantoor te maken met 
een grote verscheidenheid aan cliënten: van start ups 
en kleine familiebedrijven tot grote (internationale) 
ondernemingen. Tot slot krijg je voldoende ruimte om 
alles te leren en kan je altijd bij collega’s binnenlopen 
met vragen.

 
4.    Als een cliënt zich wendt tot VDB, wat kan hij/zij 

verwachten? 
We vinden het belangrijk dat de client uiteindelijk zowel 
op juridisch als fiscaal gebied het beste advies heeft 
verkregen. Het komt daarnaast regelmatig voor dat 
we op bezoek gaan bij de organisatie, in plaats van dat 
de client langs komt bij ons op kantoor. Op die manier 
krijgen we een goed beeld van de werkzaamheden van 
het bedrijf en de wensen van de betrokkenen.

 
5.    Hoe ziet uw werkdag er over het algemeen uit? 

Ik begin de werkdag uiteraard altijd met koffie. 
Vervolgens kijk ik welke dossiers ik heb liggen en ga 
ik daarmee aan de slag. Dit doe ik onder begeleiding 
van mijn collega’s. Mijn werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het opstellen van conceptakten 
(denk aan oprichtingen, aandelenoverdrachten, fusies 
enzovoorts) en alle bijbehorende onderhandse stukken. 
Ook wordt er regelmatig overlegd met collega’s.

 
6.    Wat vindt u het mooiste aan werkzaam zijn in het 

notariaat? 
Ik haal voldoening uit het analyseren van vraagstukken 
en het opstellen van conceptakten en de daarbij 
behorende onderhandse stukken. Daarnaast vind ik het 
mooi dat wij als notariaat ondernemers kunnen helpen 
met hun visie en het waarmaken van hun ambities: wat 
wil de cliënt en hoe kunnen we dat binnen de juridische 
kaders bereiken?

 

7.    VDB stimuleert de ontwikkeling van talent d.m.v. 
VDB Academy, zou u meer over dit talentprogramma 
kunnen vertellen? 
De VDB Academy bestaat uit drie programma’s, 
namelijk het young talent, medior talent en senior 
talent programma. Afhankelijk van jouw ervaringsjaren 
start je in een van de drie programma’s. In deze 
programma’s vind je je studiefaciliteiten terug die jou 
helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Naarmate 
je meer werkervaring hebt, worden bijvoorbeeld 
leiderschapstraining steeds relevanter. Via de VDB 
Academy kan ik samen mijn leidinggevende bepalen op 
welk gebied ik mijn kennis wil uitbreiden. De keuze is 
heel divers. Sommige collega’s vinden het bijvoorbeeld 
belangrijk om meer te weten over timemanagement. 
In die cursus leer je hoe je tijd het beste over een dag 
kunt verdelen. Andere collega’s kiezen ervoor om hun 
Business English te verbeteren omdat zij regelmatig met 
Engelstalige adviezen en cliënten bezig zijn. Iedereen 
kan voor zichzelf bepalen op welk gebied hij of zij extra 
kennis op wil doen.

 
8.    VDB noemt zichzelf een van de meest innovatieve 

kantoren van Nederland, kunt u uitleggen waarom 
juist VDB zo innovatief is? 
VDB Advocaten Notarissen probeert mee te gaan 
met de tijd waarin we leven. De meeste communicatie 
geschiedt digitaal en wij proberen onze cliënten 
daarin tegemoet te komen. Wij identificeren 
cliënten regelmatig door middel van digitale 
communicatiemiddelen als Teams en Facetime. 
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk zaken digitaal 
te regelen en processen op die manier vorm te geven. 
Tijdschrijven, dossiervorming, declareren en onze 
knowhow is allemaal online terug te vinden. Een van de 
belangrijkste dingen voor onze dagelijkse praktijk zijn 
modellen. We besteden op het moment veel aandacht 
aan het uitbreiden en het ‘smart maken’ van onze 
modellen.

 
9.    Wanneer is iemand geschikt als werknemer van VDB? 

Ik denk dat je geschikt bent voor VDB Advocaten 
Notarissen als je van aanpakken weet en gemotiveerd 
bent om jezelf verder te ontwikkelen (binnen je 
vakgebied). Daarnaast is een portie humor ook niet 
onbelangrijk! Naast het harde werken moet er natuurlijk 
ook gelachen worden.

 
10.   Is er sprake van de welbekende “Brabantse 

gezelligheid” op de kantoren van VDB? 
Zeker weten! Dat is wellicht ook al af te leiden uit mijn 
antwoord op de vorige vraag. Wij houden wel van een 
grapje en lopen ook regelmatig bij elkaar naar binnen 
voor een praatje. Daarnaast zijn er ook “Vrijmibo’s”. 
Helaas heb ik hier door corona nog weinig van mogen 
meemaken. Ook wordt er jaarlijks een zomerborrel, 
kerstborrel en personeelsfeest georganiseerd en vinden 
er regelmatig teamuitjes plaats.

 
11.    Kunt u ons, studenten, nog een wijze les meegeven? 

Kijk goed rond en loop zo mogelijk stage zodat je weet 
waar jouw talent en ambitie het beste tot z’n recht 
komt!
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DEMI ALLEFS
KANDIDAAT-NOTARIS

WERKENBIJ.VDB-LAW.NL

1.    Zou u zich in het kort kunnen voorstellen? 
Mijn naam is Demi Allefs en ik ben afkomstig uit het 
mooie Zeeland. Ik heb met veel plezier in Leiden 
gestudeerd, waar ik lid ben geweest van de BNSL. 
Momenteel woon ik samen met mijn vriend in Tilburg en 
sinds september ben ik als beginnend kandidaat-notaris 
ondernemingsrecht werkzaam bij VDB Advocaten 
Notarissen.

 
2.    Hoe bent u bij VDB terecht gekomen? 

Na mijn studie ben ik op zoek gegaan naar een kantoor 
in Brabant. Mijn voorkeur ging uit naar een (midden)
groot kantoor. Tijdens mijn zoektocht stuitte ik op VDB 
Advocaten Notarissen. Ik had al van VDB Advocaten 
Notarissen gehoord en zag op de website dat er een 
vacature open stond. Zodoende heb ik gesolliciteerd.

 
3.    Wat onderscheidt VDB van andere kantoren? 

Allereerst heeft VDB Advocaten Notarissen een 
multidisciplinair karakter. Ons kantoor heeft namelijk een 
strategische alliantie met HLB Witlox Van den Boomen. 
Daardoor hebben we verschillende specialismen onder 
één dak. Het komt dan ook regelmatig voor dat we 
samenwerken met bijvoorbeeld fiscalisten, advocaten 
of accountants. Dit maakt ook dat een vraagstuk 
vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. 
Niet alleen fijn voor de cliënt, maar ook voor mij erg 
leerzaam. Verder krijgen we als kantoor te maken met 
een grote verscheidenheid aan cliënten: van start ups 
en kleine familiebedrijven tot grote (internationale) 
ondernemingen. Tot slot krijg je voldoende ruimte om 
alles te leren en kan je altijd bij collega’s binnenlopen 
met vragen.

 
4.    Als een cliënt zich wendt tot VDB, wat kan hij/zij 

verwachten? 
We vinden het belangrijk dat de client uiteindelijk zowel 
op juridisch als fiscaal gebied het beste advies heeft 
verkregen. Het komt daarnaast regelmatig voor dat 
we op bezoek gaan bij de organisatie, in plaats van dat 
de client langs komt bij ons op kantoor. Op die manier 
krijgen we een goed beeld van de werkzaamheden van 
het bedrijf en de wensen van de betrokkenen.

 
5.    Hoe ziet uw werkdag er over het algemeen uit? 

Ik begin de werkdag uiteraard altijd met koffie. 
Vervolgens kijk ik welke dossiers ik heb liggen en ga 
ik daarmee aan de slag. Dit doe ik onder begeleiding 
van mijn collega’s. Mijn werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het opstellen van conceptakten 
(denk aan oprichtingen, aandelenoverdrachten, fusies 
enzovoorts) en alle bijbehorende onderhandse stukken. 
Ook wordt er regelmatig overlegd met collega’s.

 
6.    Wat vindt u het mooiste aan werkzaam zijn in het 

notariaat? 
Ik haal voldoening uit het analyseren van vraagstukken 
en het opstellen van conceptakten en de daarbij 
behorende onderhandse stukken. Daarnaast vind ik het 
mooi dat wij als notariaat ondernemers kunnen helpen 
met hun visie en het waarmaken van hun ambities: wat 
wil de cliënt en hoe kunnen we dat binnen de juridische 
kaders bereiken?

 

7.    VDB stimuleert de ontwikkeling van talent d.m.v. 
VDB Academy, zou u meer over dit talentprogramma 
kunnen vertellen? 
De VDB Academy bestaat uit drie programma’s, 
namelijk het young talent, medior talent en senior 
talent programma. Afhankelijk van jouw ervaringsjaren 
start je in een van de drie programma’s. In deze 
programma’s vind je je studiefaciliteiten terug die jou 
helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Naarmate 
je meer werkervaring hebt, worden bijvoorbeeld 
leiderschapstraining steeds relevanter. Via de VDB 
Academy kan ik samen mijn leidinggevende bepalen op 
welk gebied ik mijn kennis wil uitbreiden. De keuze is 
heel divers. Sommige collega’s vinden het bijvoorbeeld 
belangrijk om meer te weten over timemanagement. 
In die cursus leer je hoe je tijd het beste over een dag 
kunt verdelen. Andere collega’s kiezen ervoor om hun 
Business English te verbeteren omdat zij regelmatig met 
Engelstalige adviezen en cliënten bezig zijn. Iedereen 
kan voor zichzelf bepalen op welk gebied hij of zij extra 
kennis op wil doen.

 
8.    VDB noemt zichzelf een van de meest innovatieve 

kantoren van Nederland, kunt u uitleggen waarom 
juist VDB zo innovatief is? 
VDB Advocaten Notarissen probeert mee te gaan 
met de tijd waarin we leven. De meeste communicatie 
geschiedt digitaal en wij proberen onze cliënten 
daarin tegemoet te komen. Wij identificeren 
cliënten regelmatig door middel van digitale 
communicatiemiddelen als Teams en Facetime. 
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk zaken digitaal 
te regelen en processen op die manier vorm te geven. 
Tijdschrijven, dossiervorming, declareren en onze 
knowhow is allemaal online terug te vinden. Een van de 
belangrijkste dingen voor onze dagelijkse praktijk zijn 
modellen. We besteden op het moment veel aandacht 
aan het uitbreiden en het ‘smart maken’ van onze 
modellen.

 
9.    Wanneer is iemand geschikt als werknemer van VDB? 

Ik denk dat je geschikt bent voor VDB Advocaten 
Notarissen als je van aanpakken weet en gemotiveerd 
bent om jezelf verder te ontwikkelen (binnen je 
vakgebied). Daarnaast is een portie humor ook niet 
onbelangrijk! Naast het harde werken moet er natuurlijk 
ook gelachen worden.

 
10.   Is er sprake van de welbekende “Brabantse 

gezelligheid” op de kantoren van VDB? 
Zeker weten! Dat is wellicht ook al af te leiden uit mijn 
antwoord op de vorige vraag. Wij houden wel van een 
grapje en lopen ook regelmatig bij elkaar naar binnen 
voor een praatje. Daarnaast zijn er ook “Vrijmibo’s”. 
Helaas heb ik hier door corona nog weinig van mogen 
meemaken. Ook wordt er jaarlijks een zomerborrel, 
kerstborrel en personeelsfeest georganiseerd en vinden 
er regelmatig teamuitjes plaats.

 
11.    Kunt u ons, studenten, nog een wijze les meegeven? 

Kijk goed rond en loop zo mogelijk stage zodat je weet 
waar jouw talent en ambitie het beste tot z’n recht 
komt!
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'Bij CMS heb je veel zelfstandig contact met cliënten!' 

Gieneke van Nierop, kandidaat-notaris CMS 

'CMS is een groot internationaal kantoor, maar er 
heerst onderling een persoonlijke en relaxte sfeer. De 
perfecte combinatie!' 

Emma Schouten, kandidaat-notaris-stagiaire CMS 

Naast de complexe transacties waaraan wij als team 
werken, is er bij CMS ook veel persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid. Dat is wat het voor mij nog steeds 
prettig maakt om bij CMS te werken.  

Lars Benders, kandidaat-notaris CMS 

'CMS is een ontzettend fijn kantoor om te werken, 
met leuke kantoorgenoten en uitdagende zaken. 
Daarnaast heeft CMS ook nog eens een prachtig 
uitzicht over het centrum van Amsterdam vanaf 
onze 15e verdieping.'  

Britt Straat, kandidaat-notaris-stagiaire CMS 
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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
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Wil jij onze praktijk ervaren en jezelf ontwikkelen? Streef jij naar 
het hoogst haalbare en heb jij een gezonde dosis humor en nuchter-
heid? Zit jij in de eindfase van jouw bachelor of ben jij master- 
student? Solliciteer dan nu voor een studentstage!

Zie www.werkenbijdirkzwager.nl voor meer info!

Dirkzwager

zoekt jou!

Dirkzwager investeert in jou.
Bij ons ga je leren, maar vooral ook doen! 
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Meijburg Legal

© 2022 Meijburg Legal is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66939569,  
heeft een strategische alliantie met Meijburg & Co Belastingadviseurs, welke laatste is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”). 
Alle rechten voorbehouden.

Wil jij de regie over jouw notariële carrière in eigen hand houden? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

De geïntegreerde werkwijze van de notariële praktijk van Meijburg Legal met de fiscale 

adviespraktijk van Meijburg & Co biedt een uitdagende werkomgeving met vele dimensies. 

Bij Meijburg Legal geloven we dat er voor elk vraagstuk een oplossing is. Met de kennis en 

ervaring die wij in huis hebben, zorgen wij ervoor dat die oplossing gevonden wordt. Op die 

manier kunnen onze cliënten zich richten op waar zij goed in zijn. 

Natuurlijk verwachten we niet dat je als starter direct ieder vraagstuk zelfstandig kunt behandelen. Daarom word 

je als beginnend kandidaat notaris begeleid door doorgewinterde professionals. We investeren in jouw individuele 

ontwikkelingstraject en daarmee in jouw toekomst. We bieden onder meer het SBN-traject, diverse sociale- en 

commerciële vaardigheidstrainingen, uitzending naar het buitenland en het voor Meijburg Legal kenmerkende 

hoogstaande vaktechnisch overleg. 

‘De Meijburger’ is geen one size fits all, dat maakt ons uniek als adviesorganisatie  Wat we wél allemaal gemeen 

hebben is, ondernemerschap, creativiteit en uiteraard passie voor het notariaat.

Door onze gedrevenheid en het plezier in ons vak voelen we ons betrokken bij onze cliënten en bij onze eigen 

organisatie. Meijburg Legal  is een zelfstandige ‘memberfirm’ van het wereldwijde KPMG-netwerk. We bieden jou 

een unieke, brede ondernemingsrecht praktijk met ruimte voor specialisatie. We zoeken mensen met honger naar 

kennis en plezier in notarieel werk.

Om een werkstudentschap bij Meijburg Legal aan te gaan, ben je derdejaars bachelor- of masterstudent notarieel 

recht. Ook vragen wij een beschikbaarheid van minimaal drie maanden en twee tot vijf dagen per week, 

afhankelijk van jouw studierooster. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij je op persoonlijk gebied ontwikkeld 

hebt, bijvoorbeeld door commissie- of bestuurswerk, buitenland- of stage-ervaring, het voeren van een eigen 

onderneming, het beoefenen van topsport of het doen van vrijwilligerswerk.

Wil je meer weten over Meijburg? Kijk op onze website www.werkenbijmeijburg.nl of volg ons via 

www.facebook.com/werkenbijmeijburg en www.instagram.com/werkenbijmeijburg. Je mag natuurlijk ook altijd 

contact opnemen met onze recruiters Eva Baas (baas.eva@kpmg.com, 06 50 05 78 36) of Maartje Puls

 (puls.maartje@kpmg.com, 06 11 47 45 17).



28

DLA Piper is één van de grootste 
juridische dienstverleners 
wereldwijd

Met 9000 collega’s in 40 landen verspreid over de wereld, heeft 
DLA Piper van nature een internationale kijk op juridische 
vraagstukken en hier leer je te adviseren vanuit een brede 
scope. De kantoren zijn sterk aan elkaar gelinkt, waardoor je 
eenvoudig kan beschikken over alle kennis en ervaring die 
aanwezig is bij onze kantoren. Met persoonlijke begeleiding 
van top-advocaten en trainingen ontwikkel jij je op zowel 
professioneel als persoonlijk vlak. 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 jou de gelegenheid 
om je eigen stempel te drukken en mee te bouwen aan de 
cultuur van ons kantoor. 

Praktijkgroepen

DLA Piper is een ‘full-service’ kantoor dat is georganiseerd in 
7 praktijkgroepen: Corporate (inclusief notariaat), Finance Projects 
& Restructuring, Employment, Intellectual Property & Technology, 
Restructuring, Litigation & Regulatory, Tax en Real Estate (inclusief 
notariaat). Full-service betekent dat we cliënten op alle facetten 
kunnen ondersteunen. Voor welke specialisatie je uiteindelijk 
ook kiest, je zult een belangrijke bijdrage leveren, ook in 
grensoverschrijdende zaken.

Verantwoord ondernemen

Wij geloven in verantwoord ondernemen en zijn met 227.508 
uur wereldwijd aan pro bono-werkzaamheden in 2020, een van 
de grootste pro bono-leveranciers ter wereld. Dat is iets waar wij 
trots op zijn. DLA Piper Amsterdam steunt diverse organisaties 
zoals Unicef, Defence for Children en Amsterdam Impact Hub. 
Je krijgt bij ons de gelegenheid om zelf initiatieven aan te dragen 
en te ontwikkelen.

Big opportunities for Big talents
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DLAPIPER.COM

Studenten 

Stage 
Studeer je rechten en wil je graag praktijkervaring opdoen? Kom 
dan stage lopen op een van onze praktijkgroepen! Gedurende 
twee maanden zal je onderzoek verrichten, notities voorbereiden 
en concepten, contracten en processtukken opstellen. Je krijgt 
persoonlijke begeleiding van een (senior) advocaat waarmee je 
een kamer deelt. 

Talent Class 
Wij organiseren jaarlijks twee Talent Classes. Hier zal je 
kennismaken met ons kantoor in Amsterdam en ons kantoor 
op een buitenlandse bestemming. Zo zijn wij afgelopen jaren 
o.a. naar Dubai en Stockholm geweest. Je kan tijdens deze 
dagen een combinatie van formele en informele activiteiten 
verwachten. De Talent Class wordt in het voorjaar en het najaar 
georganiseerd. Wil jij op de hoogte gehouden worden wanneer 
de aanmeldingen open gaan voor de Talent Class? Stuur dan een 
e-mail naar maaike.vos@dlapiper.com. 

Afgestudeerden 

Ben je (bijna) afgestudeerd? En ben je klaar om aan de slag te 
gaan? Solliciteer dan op de functie Junior Associate. Elke maand 
hebben wij een groep nieuwe starters. Bezoek onze website 
http://www.bigopportunities.nl/allevacatures om je aan te 
melden of een kennismaking in te plannen. Voor goede mensen 
maken wij het hele jaar plek! 

Meet us

Heb jij interesse in een kennismaking met ons kantoor of wil 
je solliciteren voor een openstaande vacature? Bezoek onze 
website http://www.bigopportunities.nl/allevacatures. 
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiter 
Maaike Vos via maaike.vos@dlapiper.com of +31611498791.

www.bigopportunities.nl

 
This publication is intended as a general overview and discussion of the subjects dealt with, and does not create a lawyer-client relationship. It is not intended to be, 
and should not be used as, a substitute for taking legal advice
the basis of this publication. This may qualify as “Lawyer Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. 
Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved. | 30 Dec 2021 | A12371-2
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Connect to grow.
Bij Stibbe geloven we erin dat je verbinding moet maken om verder te 
komen. Verbinding met de wereld om je heen, met collega’s en cliënten, 
hun markten en ambities. Die verbinding en het bundelen van ambities 
versterken elkaar. Zo helpen we onze mensen en opdrachtgevers te groeien. 
Samen kom je verder, professioneel maar ook persoonlijk.

Een stage die je nooit zult vergeten? Kom stage lopen bij Stibbe, in 
Amsterdam, Londen of New York! Als derde- of vierdejaarsstudent kun je bij 
Stibbe de (fiscale) advocatuur of het notariaat komen verkennen. Een stage 
duurt twee of drie maanden. Je doet veel praktische ervaring op. Je woont 
zittingen en praktijkgroepbesprekingen bij, helpt bij het voorbereiden van 
processtukken, het beantwoorden van rechtsvragen, het vervaardigen 
van conceptbrieven aan cliënten, advocaten en wederpartijen. Ook doe je 
literatuur- en jurisprudentieonderzoek. En natuurlijk zijn er kantooruitjes 
en andere momenten van ontspanning.
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Wil jij tijdens je master ervaring opdoen? Of wil je tijdens het schrijven van je 
masterscriptie je ook meteen oriënteren op de toekomst? Kom in dienst als 
juridisch-assistent. Voor minimaal drie maanden ga je twee of drie dagen 
per week bij ons aan de slag. Je werkzaamheden zijn te vergelijken met 
die van een student-stagiaire of beginnend junior-medewerker. Zo leer je 
de praktijk van de advocatuur of het notariaat nog beter kennen. En ben je 
perfect voorbereid op je toekomst als junior-medewerker.

Bekijk onze agenda op werkenbijstibbe.nl voor oriënterende evenementen 
of solliciteer via een van de sollicitatieformulieren op de website. Mocht 
je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Maud Dresselhuys 
(maud.dresselhuys@stibbe.com, 020-5460650) of Lisette Lataster (lisette.
lataster@stibbe.com, 020-5460031). 
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careers.clifordchance.com/amsterdam

WHERE
BRIGHT

MINDS
MEET

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 Global Financial Markets, 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 gave 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. Veel van onze medewerkers gaan gedurende hun loopbaan 
bij Clifford Chance ook voor een bepaalde periode in het buitenland werken. 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 in november samen met de 
Rabobank een tweedaagse masterclass (Best of Both Worlds) en in het voorjaar 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 Instagram.

Vragen? Email ons op recruitment.amsterdam@cliffordchance.com

© Clifford Chance 2021

Clifford Chance, Droogbak 1A, 1013 GE Amsterdam, 
PO Box 251, 1000 AG Amsterdam

Clifford Chance LLP is a limited liability partnership 
registered in England and 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.

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM
2112-001527
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Dedicated 
mensen maken
het verschil.
 werkenbijbarentskrans.nl

Lisanne, dedicated volleybalster
en kandidaat-notaris bij BarentsKrans
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 werkenbijbarentskrans.nl

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!

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

IT’S TIME.

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

Kijk op www.werkenbijallenovery.nl

CS1902_CDD-54205_ADD-82152_A4.indd   1 16/04/2019   16:03
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Vacature Studentstage Allen & Overy  
 
Functiebeschrijving 
Een stage lopen is misschien wel de beste manier om kennis te maken met de advocatuur,  het notariaat of 
de fiscaal juridische praktijk. Door in de praktijk mee te werken kom je met alle facetten van het vak in 
aanraking. Een leerzame ervaring dus en na afloop kun je goed beoordelen of het vak, het kantoor en de 
mensen je aanspreken. 
 
Wij zijn het gehele jaar door op zoek naar student-stagiaires. 
 
Studentstage 
Als student-stagiaire ben je twee maanden actief lid van een praktijkgroep naar keuze. Na een 
introductieprogramma van twee dagen ga je direct aan de slag met het echte werk. Je schrijft adviezen, 
levert processtukken aan, doet jurisprudentie- en literatuuronderzoek en gaat mee naar zittingen en 
cliëntbesprekingen. Je deelt een kamer met een ervaren advocaat en wordt op sociaal vlak begeleid door 
een enthousiaste advocaat-stagiair. Voor begeleiding op inhoudelijk vlak krijg je een speciaal getrainde 
mentor toegewezen. Tijdens je tussentijdse beoordeling kun je je eigen wensen te kennen geven en na twee 
maanden volgt de eindbeoordeling en krijg je een leerzaam rapport mee naar huis. Een goede beoordeling 
betekent tevens een verkorte procedure naar advocaat-stagiair. Daarnaast worden je kosten voor het 
openbaar vervoer door ons betaald, ontvang je een vergoeding voor een gezonde lunch en verzorgen wij de 
vrijdagmiddagborrel. Ook ben je uiteraard welkom bij leerzame lezingen en activiteiten als het 
medewerkersweekend en het kerstfeest. 
 
Scriptiestage 
Je kunt ook kiezen voor een scriptiestage van drie maanden. Je werkt dan twee maanden mee in de 
praktijkgroep van jouw keuze en vervolgens krijg je een maand de gelegenheid om je scriptie te schrijven bij 
ons op kantoor. 
 
Kantoor 
Wij zijn een internationaal advocatenkantoor dat stevig is geworteld in de Nederlandse markt. Ons kantoor 
biedt hoogwaardige juridische dienstverlening aan (beursgenoteerde) grote en middelgrote ondernemingen, 
financiële instellingen, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Vanuit het monumentale pand 
aan de Apollolaan in Amsterdam beoefenen zo’n 190 bevlogen advocaten, notarissen en fiscalisten de 
nationale en internationale rechtspraktijk. 
 
Profiel 
-    Laatste jaar bachelor- of masterstudent. 
-    Civiel effect (of je bent van plan dit te behalen). 
-    Aantoonbare juridische interesse. 
-    Gedreven, enthousiast en leergierig. 
-    Een ambitieuze teamspeler. 
 
Solliciteren 
Enthousiast geworden? Upload dan je cv, motivatiebrief, cijferlijsten (middelbare school,  bachelor en 
master), scriptie en eventuele stagebeoordelingen via onze website www.werkenbijallenovery.nl. 
 
Vragen 
Voor vragen kan je altijd contact opnemen met Esmee Put via esmee.put@allenovery.com of 0206741603. 
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Be local
Be global
Be Baker
 McKenzie.
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Ben jij klaar voor het echte werk? Wij maken graag kennis met je!  
Op werkenbijbaker.nl kun je een kijkje nemen in onze wereld en met ons  
in contact komen. Wanneer zien we je?

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

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

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

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

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

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

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

        Amsterdam

Kom stage lopen
in de hoofdstad!

Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijnautadutilh.nl
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Geef mij
              maar 

        Amsterdam

Kom stage lopen
in de hoofdstad!

Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijnautadutilh.nl

 

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 
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. 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
Vera te Lintel Hekkert 
Corporate Recruiter  
020 – 71 71 512 / 06 –  50 18 66 73 
Vera.teLintelHekkert@nautadutilh.com 
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It’s all about personality

Kennismaken 
met Loyens & Loeff

Kennismaken met Loyens & Loeff
Loyens & Loeff is altijd op zoek naar 
nieuw talent in het Nederlands recht, 
notarieel recht, fiscaal recht en/of de 
fiscale economie. Daarom bieden wij 
verschillende mogelijkheden aan om 
met ons kennis te maken: van stages, 
werkstudentschappen, business courses 
en andere evenementen voor studenten, 
tot een heuse Introduction Academy 
voor starters. 

Over Loyens & Loeff
Loyens & Loeff is een onafhankelijke 
dienstverlener, gespecialiseerd in juridisch 
en fiscaal advies aan ondernemingen, 
financiële instellingen en overheden. 
De intensieve samenwerking tussen 
advocaten, belastingadviseurs en 
notarissen maakt ons uniek. We adviseren 
naar het Benelux en Zwitsers recht en 
zijn vertegenwoordigd in de belangrijkste 
financiële centra van Europa, Azië en 
de Verenigde Staten.
 

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!

Bij Loyens & Loeff hoef je je persoonlijkheid niet uit te schakelen zodra je ’s ochtends 

je computer aanzet. Wij zijn niet op zoek naar zomaar studenten en starters. 

Wij willen jou en jouw talent, precies zoals je bent.  It’s all about personality! 

Contact
Wil je nader kennismaken of solliciteren? Neem dan een kijkje op loyensloeffcareers.com 
of neem contact op met één van onze recruiters:

Tim Voogd (civiel): tim.voogd@loyensloeff.com, +31 20 578 50 67

Sjifra de Vries (civiel): sjifra.de.vries@loyensloeff.com, +31 20 578 51 84

Florentine Pahud (fiscaal): florentine.pahud@loyensloeff.com, +31 20 578 59 32

Marieke Arets (business services & ervaren kandidaten):  
marieke.arets@loyensloeff.com, +31 20 578 59 98
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It’s all about personality

Kennismaken 
met Loyens & Loeff

Kennismaken met Loyens & Loeff
Loyens & Loeff is altijd op zoek naar 
nieuw talent in het Nederlands recht, 
notarieel recht, fiscaal recht en/of de 
fiscale economie. Daarom bieden wij 
verschillende mogelijkheden aan om 
met ons kennis te maken: van stages, 
werkstudentschappen, business courses 
en andere evenementen voor studenten, 
tot een heuse Introduction Academy 
voor starters. 

Over Loyens & Loeff
Loyens & Loeff is een onafhankelijke 
dienstverlener, gespecialiseerd in juridisch 
en fiscaal advies aan ondernemingen, 
financiële instellingen en overheden. 
De intensieve samenwerking tussen 
advocaten, belastingadviseurs en 
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notarieel recht, fiscaal recht en/of de 
fiscale economie. Daarom bieden wij 
verschillende mogelijkheden aan om 
met ons kennis te maken: van stages, 
werkstudentschappen, business courses 
en andere evenementen voor studenten, 
tot een heuse Introduction Academy 
voor starters. 

Over Loyens & Loeff
Loyens & Loeff is een onafhankelijke 
dienstverlener, gespecialiseerd in juridisch 
en fiscaal advies aan ondernemingen, 
financiële instellingen en overheden. 
De intensieve samenwerking tussen 
advocaten, belastingadviseurs en 
notarissen maakt ons uniek. We adviseren 
naar het Benelux en Zwitsers recht en 
zijn vertegenwoordigd in de belangrijkste 
financiële centra van Europa, Azië en 
de Verenigde Staten.
 

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!

Bij Loyens & Loeff hoef je je persoonlijkheid niet uit te schakelen zodra je ’s ochtends je 

computer aanzet. Wij zijn niet op zoek naar zomaar studenten en starters. 

Wij willen jou en jouw talent, precies zoals je bent.  It’s all about personality! 

Contact
Wil je nader kennismaken of solliciteren? Neem dan een kijkje op loyensloeffcareers.com 
of neem contact op met één van onze recruiters:

Livia ’t Hoen (civiel): livia.t.hoen@loyensloeff.com, +31 10 224 67 03

Noa Moerel (civiel): noa.moerel@loyensloeff.com, +31 10 224 62 24

Sjifra de Vries (fiscaal): sjifra.de.vries@loyensloeff.com, +31 20 578 51 84
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Bouw jij mee aan het advocatenkantoor  
van de toekomst?
Dentons Amsterdam is onderdeel van het grootste  
en snelst groeiende advocatenkantoor ter wereld.  
Wij bieden een aantrekkelijk internationaal perspectief 
aan al onze collega’s en cliënten.  

Eén van de kenmerken die Dentons uniek maakt is 
onze polycentrische benadering: we hebben geen 
wereldwijd hoofdkantoor en geen dominante cultuur. 
Hierdoor zijn we in staat om de verschillende lokale 
culturen waarin we werken en leven te begrijpen 
en door te voeren in onze visie. Dit zorgt voor een 
unieke positieve cultuur waarin je kan groeien 
en je loopbaan verder vorm kunt geven zoals jij 
dat wilt. In Nederland bestaat deze cultuur uit 
jezelf kunnen zijn, gemotiveerde collega’s, volop 
ontwikkelingsmogelijkheden, themacommissies  
waarin je je stem kunt laten horen, sportteams,  
borrels en jaarlijkse uitjes. 

Dentons’ diversiteit
Dentons staat voor diversiteit van onze collega’s, 
cliënten en van de gemeenschappen waarin we 
werken en leven. We bieden onze cliënten talent met 
verschillende achtergronden, uit verschillende landen, 
met ervaring vanuit verschillende rechtsgebieden, 
waardoor we in staat zijn om in vrijwel elke plek op 
de wereld een geschil te kunnen oplossen. Voor onze 
medewerkers willen we een omgeving creëren waarin 
plek is voor iedereen en waar we met respect met 
elkaar omgaan.

Flexibiliteit
De manier waarop we werken binnen Dentons is 
gebaseerd op vertrouwen en flexibiliteit. Zo is er volop 
ruimte om je werkzaamheden op een flexibele en 
efficiënte manier in te richten, zowel vanuit huis als  
op kantoor. Op deze manier zorgen we ervoor dat  
onze cliënten de beste service krijgen, je optimaal  
kunt samenwerken met collega’s en je eigen 
ontwikkeling kunt stimuleren. We helpen je om  
het beste uit jezelf te halen.  

Werken bij Dentons
Wij zijn continu op zoek naar nieuw talent om ons team 
in Amsterdam te komen versterken. Heb je onlangs je 
rechtenstudie afgerond? Dan is een plek binnen onze 
groeiende organisatie als advocaat-stagiair, fiscalist 
of kandidaat-notaris wellicht iets voor jou. Wij geloven 
niet in een stageperiode als ‘proefperiode’. Wij zijn 
gericht op de lange termijn en ons uitgangspunt is 
dat er voor ons talent altijd plek is om door te groeien. 
Een sectiewissel is bij ons optioneel en onze manier 
van belonen gericht op het aantrekken en behouden 
van talent. Daarnaast wordt je ontwikkeling verder 
vormgegeven door trainingen en workshops die 
binnen ons wereldwijde NextTalent platform  
worden aangeboden.

© 2022 Dentons. Dentons is a global legal 
practice providing client services worldwide 
through its member firms and affiliates.  
Please see dentons.com for Legal Notices.
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Student-stage
Ben je nog student en wil je je oriënteren op een 
carrière binnen de advocatuur? Solliciteer dan bij ons 
voor een student-stage. De student-stage duurt twee 
maanden en biedt je de mogelijkheid kennis te maken 
met een van de vele rechtsgebieden waarbinnen wij 
actief zijn. Je doet juridische kennis en ervaring op 
door mee te werken in de praktijk. Daarnaast ga je mee 
naar besprekingen en zittingen, je volgt lezingen en 
bent aanwezig bij jurisprudentielunches. Natuurlijk ben 
je ook uitgenodigd voor de vele sociale activiteiten die 
wij voor onze medewerkers organiseren. Wij zorgen 
voor goede begeleiding en continue feedback,  
want daar leer je van.

Solliciteren 
Succesvol zijn bij Dentons betekent het beste uit 
jezelf willen halen, creatief en ‘out of the box’ denken 
en jezelf durven zijn. Daarom kijken we in ons 
selectietraject niet alleen naar studieresultaten, maar 
letten we er vooral op of jouw persoonlijkheid en 
(commerciële) vaardigheden aansluiten op onze visie. 
Voor enthousiaste advocaten, fiscalisten en notarissen 
die vanaf dag 1 ondernemerschap tonen en met ons 
willen bouwen aan het advocatenkantoor van de 
toekomst is altijd plek. 

Ben jij nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden binnen 
Dentons? Neem contact op met onze recruiters via 
recruitment.amsterdam@dentons.com of meld je 
aan voor een van onze kennismakingsactiviteiten via 
onze website. 
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Ambitieus 

Vernieuwend &
Uitdagende zaken

    Amersfoort
 

Amsterdam Zuid

@VBCNOTARISSEN @VBCNOTARISSEN

Marc Scholten | Notaris

Elke dag is anders in zo'n
gespecialiseerde adviespraktijk

VBCNOTARISSEN.NL
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Ambitieus 

Vernieuwend &
Uitdagende zaken

    Amersfoort
 

Amsterdam Zuid

@VBCNOTARISSEN @VBCNOTARISSEN

Marc Scholten | Notaris

Elke dag is anders in zo'n
gespecialiseerde adviespraktijk

VBCNOTARISSEN.NL

VBC Notarissen is een kantoor met een
gezonde, moderne en realistische ambitie.
De dienstverlening met focus op de
advies- & transactiepraktijk is mogelijk
dankzij de persoonlijke specialismen van
ervaren collega’s. Mensen staan bij ons
centraal; zowel cliënten als medewerkers.
We besteden dan ook veel aandacht aan
het ontwikkelen van kennis en
vaardigheden.

We zijn een nieuwe koers ingevaren op
kantoor, met meer gespecialiseerde
zaken. Daar hoort natuurlijk ook een
nieuwe naam bij. Voor nu valt de naam
nog even onder ons beroepsgeheim, maar
hou vooral onze socials in de gaten voor
de ontknoping! 

GOEDE WORK- LIFE
BALANCE

Naast de juridisch inhoudelijke praktijk is
er natuurlijk ook ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling, teambuilding en
gezelligheid. Zo hebben wij meerdere
kantoor- en personeelsuitjes per jaar, waar
je je collega's ook eens van een andere
kant leert kennen. 

Stage  & werkstudentschap
Ook bij VBC is het mogelijk om stage te
lopen of als werkstudent aan de slag te
gaan. Dit kan zowel op ons kantoor in
Amsterdam als in Amersfoort. We zijn
daarin flexibel en we overleggen graag
met je over de duur en het aantal dagen.  

Nieuwsgierig geworden? Stuur vooral een
berichtje en dan nodigen we je graag uit
voor een kop koffie!

"KRACHTIG ADVIES,
HELDERE TAAL"

@VBCNOTARISSEN

VBCNOTARISSEN.NL
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#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

Floor de Graaff
Associate | Advocaat

 “JEZELF CONTINU 
VERBETEREN EN DE 
COMBINATIE VAN HARD 
WERKEN EN PLEZIER...”
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Let your career take 
off 

 
 
 
Eversheds Sutherland is een wereldwijd advocaten- en 
notariskantoor met 74 vestigingen, verspreid over 35 landen. Door 
ons internationale karakter zijn wij als geen ander in staat om 
grensoverschrijdende adviezen te geven. In Nederland is Eversheds 
Sutherland gevestigd in Amsterdam en Rotterdam. De belangrijkste 
praktijkgebieden zijn Notarieel recht, Arbeidsrecht en 
Medezeggenschapsrecht, Bank- en Effectenrecht, Finance, Litigation 
& Dispute Management, Mededinging, Economisch Ordeningsrecht, 
Vastgoed, Ondernemingsrecht (M&A en Private Equity), IT en IE & 
Privacy. 
 
Meer informatie? 
 
Neem contact op met Angela van der Jagt 
020-5600555 
nl-hrm@eversheds-sutherland.com 
werkenbijeversheds-sutherland.nl 



55



56



57

FBN Juristen: 
kenniscentrum 
voor het notariaat
In het afgelopen decennium 
is ons kantoor uitgegroeid 
tot een fiscaal én civiel 
kenniscentrum dat zich richt op 
kennisvoorziening aan juristen 
die werkzaam zijn op de notariële 
vakgebieden. 

K E N N I S C E N T R U M  V O O R  H E T  N O TA R I A AT
www.fbn.nl     info@fbn.nl

Werken bij FBN Juristen
Als werkstudent bij FBN verricht je veel verschillende 
werkzaamheden, waaronder het werken aan de inhoud 
van onze databank Via Juridica. Je leert schrijven over 
nieuwe wetgeving en rechtspraak en houdt actualiteiten 
bij van de meest uiteenlopende notariële onderwerpen, 
waardoor je tijdens het werk je kennis verdiept. 
Deze actualiteiten worden elke week besproken in een 
bronnenoverleg, waar werkstudenten veel ruimte krijgen 
om een eigen bijdrage te leveren.

‘‘Bij FBN krijg je de vrijheid om 
te schrijven voor de databank en 
leer je juridische bronnen goed te 
interpreteren. Daarbij is er genoeg 

ruimte voor gezelligheid!’’ 

Isabella Omer
Werkstudent

Cursussen en opleidingen
FBN Juristen is één van de grootste aanbieders op 
het gebied van cursussen en opleidingen voor juristen 
werkzaam op de notariële rechtsgebieden.

Notariële kennisbank Via Juridica
Databank Via Juridica bevat een schat aan fiscale 
en civiele informatie. Door de praktische opzet is Via 
Juridica het ideale naslagwerk voor de dagelijkse 
praktijk. Ook hebben wij een Databank Wwft: hierin 
is de informatie op het gebied van de Wwft voor de 
notariële praktijk verzameld.

PE Notariaat: e-learning en Vakblad
PE Notariaat e-learning is een online omgeving 
waarin actuele artikelen op alle gangbare notariële 
rechtsgebieden zijn opgenomen. Door het maken van 
de bijbehorende opdrachten, verdient u direct PE-
punten! U kunt ook aan de hand van ons fysieke blad, 
Vakblad PE Notariaat, studeren. Hierin is een selectie 
van artikelen opgenomen.

Juridische adviezen en procedures
FBN Juristen is actief bij beslechting van geschillen, 
en behartigt ons kantoor voor de juridische 
professional de belangen van diens cliënt in het 
contact met de Belastingdienst en voor de rechter.
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Pinsent Masons telt wereldwijd meer dan 3.400 medewerkers die werken vanuit 26 
locaties in Europa, Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten. Ons wereldwijde bereik 
zorgt ervoor dat wij kunnen adviseren over complexe zaken die vaak in meerdere 
landen spelen. Alle collega’s binnen Pinsent Masons komen van de grotere kantoren 
van Nederland en onze cliënten hebben ook vrijwel altijd een internationaal karakter: 
van multinationals die Nederland als Europese basis gebruiken tot de allergrootste 
technologiebedrijven of (financiële) dienstverleners. Binnen Pinsent Masons is daarom 
een uitstekende samenwerking met onze buitenlandse collega’s van groot belang en 
werken we met teams in sectoren in plaats van rechtsgebieden; zo leren wij onze 
cliënten beter begrijpen en kunnen we onze junioren vanuit een brede basis opleiden. 
 
Wij zijn niet alleen advocaat, notaris of consultant, maar wij zetten ons in voor 
verandering, stimuleren vooruitgang en onderscheiden ons door onze innovatieve 
aanpak. Zo heeft Pinsent Masons een aantal oplossingen ontwikkeld op het gebied van 
legal tech en projectmanagement, is er Vario (een hub van freelance advocaten), en 
adviseert Pinsent Masons onder de naam Brook Graham wereldwijd op het gebied van 
diversiteit en inclusie. Kortom, wij bieden onze cliënten een breed spectrum aan 
professionele diensten, mogelijk gemaakt door onze mensen, processen en 
technologie. Hiermee brengen wij sectorspecialisme, ondernemersgeest en 
vernieuwing naar de advocatuur en het notariaat. 
 
Alhoewel Pinsent Masons een van de grootste namen in de internationale advocatuur 
is, is de Amsterdamse vestiging van ons kantoor nog jong; we zijn in 2021 begonnen 
met de opbouw van Pinsent Masons Nederland. Dat betekent dat we hoge ambities 
hebben. Als onderdeel van zo’n grote organisatie zijn wij enorm aan het groeien en dat 
biedt ook kansen voor jou: we zijn vrijwel altijd op zoek naar nieuwe  juridische talenten 
die op het hoogste niveau met het recht bezig willen zijn, ongeacht of dat in de rol is 
van student-stagiair, werkstudent of junior-associate. Pinsent Masons staat voor de 
mogelijkheid om te werken op hoog nationaal en internationaal niveau. Wij bieden je 
goede carrièrevooruitzichten op lange termijn, ondersteund door onze persoonlijke 
ontwikkelingsprogramma’s van onze Academy. Pinsent Masons ondersteunt “agile” 
werken en onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Tot slot krijg je de mogelijkheid 
om mee te bouwen aan een nieuw kantoor. 
 
Heb jij een goede kennis van Engels en Nederlands en ben jij een gedreven en sociale 
starter of student die klaar is voor de volgende stap? Laat het ons weten door ons een 
bericht te sturen via alexander.spoor@pinsentmasons.com of stuur ons een 
persoonlijk berichtje via Linkedin. Wij maken altijd tijd voor een kantoorbezoek, een 
lunch of een kop koffie met iemand die werkzaam is binnen de sectie die jouw interesse 
heeft. Kijk voor meer informatie op https://www.pinsentmasons.com/ 
 



60 1100+ lawyers | 300+ partners | 29 offices | 17 jurisdictions

Taylor Wessing is een internationaal advocaten- en notariskantoor met een 
sterke focus op vooruitstrevende ondernemingen. We werken nauw samen met 
onze cliënten om complexe problemen op te lossen, ideeën mogelijk te maken 
en ambities naar een hoger niveau te tillen. Wat ons onderscheidt, is onze 
professionele, uitdagende en open cultuur. We bieden je de kans om een verschil 
te maken in highprofile zaken en projecten. Ga je bij ons aan de slag, dan ben 
je verzekerd van de (internationale) training, ontwikkeling en ondersteuning die 
jij nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen tot een succesvolle commerciële 
advocaat of kandidaat-notaris. In een internationale omgeving, waarbij er ook 
mogelijkheden zijn om gedetacheerd te worden op een van onze kantoren in het 
buitenland. We dagen je uit om grenzen te verleggen.

Challenge expectation, 
together

@werken_bij_taylor_wessing

@TaylorWessingNL

Taylor Wessing Netherlands

Amsterdam | Brussels | Eindhoven

Anne van Hilten
Recruitment Specialist

+31 88 0243 182
nl.recruitment@taylorwessing.com

www.taylorwessing.com

Apply anonymously!
Bij Taylor Wessing staan we voor 
respect, het leveren van een 
waardevolle bijdrage aan de 
maatschappij en we omarmen 
diversiteit. Onze selectieprocedures 
zijn dan ook anoniem. Anonimiseer 
daarom je documenten, let op naam, 
jaartallen, geboortedatum, sekse, 
etniciteit, adres en burgerlijke staat. 
Een medewerker die niet betrokken is 
bij de selectieprocedure checkt of je 
sollicitatie volledig geanonimiseerd is 

en past dit indien nodig aan.
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WAT DOEN WIJ?
HVK Stevens is een hecht kantoor met ambitieuze multidisciplinaire
professionals.  Zo hebben wij belastingadviseurs en een notariaat onder één
dak. We zijn gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, private equity
fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven op fiscaal en notarieel vlak. 

Bij onze cliënten staan we bekend om een professionele, betrokken en
persoonlijke samenwerking., waarbij we niet alleen adviezen opstellen maar
deze ook direct succesvol kunnen implementeren. Met zo’n 75 professionals
streven we ernaar om onze cliënten op topniveau te ondersteunen. 

WIE ZIJN WIJ?
Werken bij HVK Stevens staat in het teken van onderling vertrouwen, de
bereidheid te leren van fouten, plezier in je werk en natuurlijk ambitie.
Persoonlijke groei is bij ons het sleutelwoord. Onze collega's krijgen de
mogelijkheid om de kansen die zij zien te benutten. De informele werksfeer maakt
het mogelijk je grenzen te verkennen en te verleggen. We proberen het maximale
uit onze medewerkers en onze organisatie te halen. Zo krijg je bij HVK Stevens
een intensieve, eerlijke en directe begeleiding, waarbij je vanaf het begin ook met
partners samenwerkt. 

HVK Stevens is continu op zoek naar nieuwe professionele en talentvolle
medewerkers. Wil jij met ons mee groeien? Neem een kijkje op: 
www.werkenbijhvkstevens.nl

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

WERKEN BIJ HVK STEVENS
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BE UNSTOPPABLE

‘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 mee gegaan naar besprekingen en 

deed ik literatuur- en jurisprudentie onderzoek. 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 en 

werk ik met mijn collega’s in interdisciplinair verband samen aan diverse vennootschapsrechtelijke kwesties.

Werken bij BUREN
BUREN is altijd op zoek naar jonge ambitieuze en ondernemende advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen of 

fiscalisten die in een snel groeiende (inter)nationale praktijk willen werken. Wij zoeken mensen die naast een 

goed analytisch verstand, een sterke persoonlijkheid en een gezonde dosis humor ook een brede 

maatschappelijke kennis en ontwikkeling hebben.

Meer weten? 
Neem dan gerust contact op met onze HR-manager.  

 

Sabine Ottenheym-Bruggink  
T  070 - 318 4200  

E  vacature@burenlegal.com

KANDIDAAT-NOTARIS WORDEN BIJ 
BUREN? LEES DAN VERDER!

Advertentie en profiel_A4_2021.indd   7Advertentie en profiel_A4_2021.indd   7 29-12-2021   09:25:3329-12-2021   09:25:33
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LEUKSTE PLEKKEN LEIDEN 

Thuisstad van het LNSC dit jaar is Leiden. Er valt genoeg te ontdekken in deze kleine, maar
oh zo gezellige stad. Leiden is een mooie en historische stad, iets wat u goed terug kunt zien

in de Leidse gebouwen en straten.
Wij hebben een aantal plekken onder elkaar gezet die erg leuk zijn om eens te bezoeken!

 
 

Het Rapenburg is één van de
bekendste grachten in Leiden. De
meest imposante gebouwen zijn hier
te vinden. Zo staat hier het
Academiegebouw, het oudste
gebouw van de Universiteit Leiden,
waar geregeld ceremonies en
bijeenkomsten plaatsvinden. Naast
musea als het Rijksmuseum van
Oudheden en het Japanmuseum
Sieboldhuis, bevinden zich ook veel
studentenhuizen aan ‘het Rap’. Zo
heeft prinses Beatrix gewoond op
nummer 45 en koning Willem-
Alexander op nummer 116. Ook het
vroegere huis van Soldaat van Oranje
vinden we hier, boven café Barrera. 

Een bezoekje aan de Burcht, in het
hart van de stad, is ook onmisbaar
wanneer u Leiden aandoet. Het is een
van de oudste burchten in Nederland
en deed vroeger dienst als fort ter
bescherming van de stad. De Burcht
ligt op een heuvel, een motte, en
wordt daardoor ook wel gezien als
een mottekasteel. Als u de trap naar
boven volgt, heeft u een prachtig
uitzicht over de stad met als stralend
middelpunt de Hooglandse Kerk. 
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L E U K S T E  P L E K K E N  L E I D E N

Nabij de Pieterskerk ligt aan Kloksteeg 21 het Jan

Pesijnhofje. Deze plek ontdekken de meeste mensen

per ongeluk, want het wordt afgesloten door een

poortgebouw. Vanuit de drukte van de smalle straatjes

in de binnenstad, komt u in dit hofje terecht op een

hele stille en rustige plek, waar in de 17e eeuw

‘Pilgrim Fathers’ woonden. Leiden telt 35 hofjes die u

kunt ontdekken door het lopen van de

Hofjeswandeling.  

In de buurt van de Burcht bevindt zich de Nieuwe Rijn.
Een echte must-see wanneer u in Leiden bent. Wanneer
de zon ook maar een beetje schijnt, zijn veel inwoners van
Leiden te vinden op één van de talrijke (boot)terrassen
langs het water om te genieten van alle bootjes die
langsvaren. 

Naast het feit dat hier een groot deel van de Leidse horeca
is gevestigd, is de Nieuwe Rijn ook het decor van
verschillende evenementen. Zo is hier twee keer per week
markt en is de Nieuwe Rijn het hart van Leiden tijdens
‘Leids Ontzet’ op 3 oktober. In de koudere dagen van het
jaar is op de Nieuwe Rijn ook genoeg te beleven en is er
een drijvende kerstmarkt met schaatsbaan.

Ook zijn er verschillende parken in de stad
te vinden die in de zomer vaak vol zitten
met studenten, gezinnen en andere
inwoners van Leiden. Het Plantsoen is een
erg mooi stadspark net buiten de
binnenstad. Hier kunt u terecht voor een
wandeling en in de zomer kunt u hier de
hele dag van de zon genieten. Heeft u meer
behoefte aan rust? Dan is Polderpark
Cronesteyn, net buiten het centrum, een
goede tip. Deze plek is nog redelijk
onbekend bij studenten, maar sinds we
tijdens de Coronacrisis massaal gaan
wandelen wordt deze plek ook veel bezocht
en steeds populairder. 
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