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In
Mr. Esther Sprenkeling 

Wanneer bent u beëdigd?

20 februari 2013

Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?

Na het afstuderen in 1992 mocht ik via mijn studenten-

stage bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuin een jaar stage lopen bij het aan de lands-

advocaat gelieerde kantoor Halley Blaauw & Navarro op Curaçao. Daarna, blijkbaar niet 

gehinderd door verlangen naar Nederland, reisde ik mijn jeugdliefde achterna naar Costa 

Rica waar ik vervolgens 12 jaar ben gebleven. Ik werkte er als beleidsmedewerker op de 

Nederlandse Ambassade voor het Programa Pequeños Proyectos, ontwikkelingshulp 

ten behoeve van HIV-bestrijding in Costa Rica, Honduras en El Salvador. Weliswaar 

kleine projecten, Indianen met dozen condooms op de brommer en de voorlichtster 

achterop op weg naar hun dorp om HIV überhaupt bespreekbaar te maken, maar in 

Latijns-Amerika letterlijk van levensbelang. 

Voor het blad Kinderen schreef ik een column over het grootbrengen van kinderen in de 

jungle, wat romantischer klinkt dan het daadwerkelijk was toen bleek dat mijn kinderen 

giftige slangen wisten te onderscheiden maar nauwelijks klok konden lezen. Vandaar 

mijn terugkeer naar Amsterdam waar zoonlief nu in het voetspoor van zijn ouders op 

het Montessori Lyceum zit.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?

Na Costa Rica heb ik drie jaar met veel plezier voor AT5 gewerkt, als rechterhand van 

de hoofdredacteur. Het juridische werk met betrekking tot subsidies, auteursrechten, 

IE en overnames deed mijn bloed blijkbaar weer sneller stromen.

Waarom heeft u voor Loos & Boukema gekozen? 

Het enige voordeel van ouder worden is dat je weet wat je wilt en vooral ook wat je niet 

wilt. Transportrecht aan de Zuidas is niet aan mij besteed, familierecht in het centrum 

des te meer, nu ongeveer mijn hele generatie gaat scheiden. Loos & Boukema is een 

kleiner kantoor dat zich in korte tijd een goede naam heeft weten te verwerven. Dankzij 

een veelzijdigheid aan cliënten word ik breed opgeleid in familierecht en arbeidsrecht 

door, voor mij van groot belang, betrokken advocaten. Bij dit kantoor zal ik me niet 

vervelen.

In
Mr. Jan Willem Reesink

Wanneer bent u beëdigd? 

27 februari 2013

Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?

Voordat ik in de advocatuur ben begonnen heb ik gepro-

beerd het maximale uit mijn studententijd te halen. Dat is goed gelukt. Als student 

hoor je veel dat je van je studententijd moet genieten, omdat het ‘de mooiste tijd 

van je leven’ is. Ik denk zelf dat het leven na je studententijd nog veel meer te bieden 

heeft. Toch betrap ik mijzelf erop dat ook ik, na slechts een paar maanden werken, 

al dergelijke nostalgische opmerkingen maak tegen studenten. Tijdens mijn studie 

Nederlands Recht heb ik de nodige nevenactiviteiten ontplooid bij een studenten- en 

studievereniging. Daarnaast heb ik als voorzitter van het Studentengenootschap voor 

Onderneming & Recht (S.G.O.R.) een jaar lang leiding mogen geven aan de grootste 

ondernemingsrechtelijke studievereniging van Nederland.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?

De advocatuur heb ik voor het eerst van dichtbij meegemaakt tijdens een bijbaan bij 

een klein kantoor in Groningen. De combinatie tussen het oplossen van juridische 

vraagstukken en het meedenken met cliënten op andere gebieden spreekt mij aan. 

De diversiteit aan cliënten biedt een uitdaging, omdat geen zaak en cliënt hetzelfde 

is. Tijdens een studentstage en een juridisch assistentschap in Amsterdam, merkte ik 

dat ik energie krijg van de dynamiek van de advocatuur en de fl exibiliteit die daardoor 

van je gevraagd wordt.

Waarom heeft u voor Van Doorne gekozen?

Al vroeg tijdens mijn studie ben ik in contact gekomen met medewerkers van Van 

Doorne. Het type cliënten en de nuchtere kijk op zaken en mensen spreekt mij aan. Ik 

denk dat er een parallel valt te trekken tussen mijn ervaringen en het feit dat Van Doorne 

onlangs de Gouden Spreekbuis heeft gewonnen. Dit is een prijs die wordt uitgereikt 

aan de werkgever die het voorgaande jaar aantoonbaar de beste ontwikkeling heeft 

doorgemaakt op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast onderscheidt 

Van Doorne zich door de sectorale benadering van cliënten. Zelf ervaar ik dagelijks 

dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Ik ben junior medewerker op de praktijkgroep 

Gezondheidszorg en ik merk dat de ontwikkelingen in de zorgsector elkaar in hoog 

tempo opvolgen. Ik denk dat een sectorale focus door deze snelle ontwikkelingen meer 

dan alleen een pré is. Het is eigenlijk een must. 
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