Mutaties Balie

Van Doorne N.V.
mr. C.M. van Boekel
mr. I.E. van Hassel

27-8-2014
27-8-2014

Van Oosten Advocaten
mr. N. Boots

8-10-2014

WIJ Advocaten
mr. S. Ezzaki
mr. W.S. OostveenKouwenhoven

1-9-2014

Iris Veldman
8-10-2014

Uitgeschreven in de periode
21 augustus tot en met 17
november 2014:
mr. C.J. van Aert
30-9-2014
mr. C.M.I. van Asperen de Boer 1-11-2014
mr. C.E. Baas
1-9-2014
mr. S. Barghi
25-8-2014
mr. J.P.R. van den Berg
1-10-2014
mr. K. Beston-Kamminga
2-9-2014
mr. W.B. de Boer
1-10-2014
mr. F. Boukich
1-10-2014
mr. E.A.C. van den Brand
1-11-2014
mr. F.W.B. Bulten
11-11-2014
mr. J.M.K.P. Cornegoor
1-9-2014
mr. R.R.J. Dayala
8-10-2014
mr. W.H.S. Duinkerke
1-9-2014
mr. B.J. van Egmond
1-9-2014
mr. G.H.R. van Eldik
7-10-2014
mr. J. Elsenburg
1-11-2014
mr. K. Frielink
1-10-2014
mr. D. de Gelder
14-9-2014
mr. F. Güner
1-10-2014
mr. F.A. van Hees
1-11-2014
mr. F.W.M.C. van Heijst
6-11-2014
mr. H.J.J. Helsper
31-8-2014
mr. A.S. van Hilten
1-9-2014
mr. I.A. Hoedemaeker
1-9-2014
mr. E.A.M. Hofstee Holtropden Boef
2-9-2014
mr. A.M.J. van Holthe tot Echten 15-9-2014
mr. C.J.S.L. Hooper
1-9-2014
mr. J.H.N.M. van der Horst
27-10-2014
mr. S.A. van Hulsenbeek
1-10-2014
mr. J.C. Jaakke
1-11-2014
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In

Wanneer bent u beëdigd?
8 oktober 2014
Wat heeft u gedaan voor u de advocatuur in ging?
Voordat ik de advocatuur in ging heb ik geprobeerd alles uit mijn studententijd te halen,
onder andere door naast mijn studie zoveel mogelijk nevenactiviteiten te ontplooien. Ik
heb in Groningen gestudeerd, een stad die zich hier goed voor leent. Naast mijn studie
heb ik meerdere bestuursfuncties vervuld, waaronder een jaar in het bestuur van het
Studentengenootschap voor Onderneming & Recht (S.G.O.R.). Daarnaast heb ik mij
ingezet als studentambassadeur voor de Oosterpoort & Stadsschouwburg en was ik
regelmatig op de hockeyvelden van G.C.H.C. en G.H.H.C. te vinden. Om mijn studie
te kunnen bekostigen werkte ik enkele avonden in de week in de horeca.
Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Aan het eind van mijn bachelor heb ik deelgenomen aan een business course van Loyens
& Loeff en zo een eerste (positieve) indruk gekregen van de advocatuur. Vervolgens heb
ik bij twee verschillende kantoren een student-stage gelopen om er achter te komen
of het vak ook daadwerkelijk geschikt voor mij zou zijn. Het vak sluit denk ik goed aan
bij zowel mijn competenties, als mijn interesses. De systematiek van het recht spreekt
mij aan en ik haal er voldoening uit om juridische problemen van verschillende kanten
te benaderen en op te lossen.
Waarom heeft u voor Loyens & Loeff gekozen?
Mijn voorkeur ging uit naar een groot kantoor omdat dat meer ruimte biedt om te
specialiseren, wat naar mijn mening van belang is voor de uiteindelijke kwaliteit van
de dienstverlening. Daarnaast biedt een groot kantoor uitstekende mogelijkheden om
jezelf ook op persoonlijk vlak te kunnen ontwikkelen. Een van mijn student-stages heb
ik bij Loyens & Loeff gelopen en ik voelde me hier al snel erg op mijn gemak. Ik heb er
prettig samengewerkt en heb veel kunnen leren. De gedrevenheid van de medewerkers
en het niveau waarop gewerkt wordt hebben destijds indruk op mij gemaakt en dat
heeft mij doen besluiten hier te solliciteren. Een keuze waar ik, nu ik daadwerkelijk bij
dit kantoor werk, absoluut geen spijt van heb.
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