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Omdat ik na mijn afstuderen nog niet zeker wist in welk 

rechtsgebied ik graag zou willen werken, heb ik ervoor 

gekozen om een student-stage te lopen bij Van Iersel 

Luchtman Advocaten. Wat mij direct aansprak aan dit 

kantoor was de diversiteit aan rechtsgebieden waarin  

het kantoor opereert alsmede de specialisatie in diverse 

branches als ‘Finance’, ‘Gaming’ en ‘Food’.  

 

Mijn verwachting vooraf was dat ik tijdens mijn stage 

voornamelijk bezig zou gaan zijn met het verrichten van 

jurisprudentie- en literatuuronderzoek. Niets bleek minder 

waar. Ik heb mij beziggehouden met zeer diverse 

werkzaamheden: van het schrijven van memo’s tot het 

bloggen over actuele onderwerpen en het bijwonen van 

zittingen. Het leukst vond ik dat iedereen zijn best deed 

om mij ook inhoudelijk te betrekken bij lopende dossiers. 

Dit hield in dat ik voorbereidende werkzaamheden heb verricht, maar ook inhoudelijke 

besprekingen en cliëntgesprekken heb mogen bijwonen. Ik vond het hierbij mooi om te zien 

dat de door mij gegeven input in bepaalde dossiers vaak zichtbaar werd gebruikt in 

processtukken, wat mij dan ook veel voldoening gaf. Verder heb ik vaktechnische 

besprekingen bijgewoond en in dat kader een aantal keer een jurisprudentiebespreking 

gehouden. Al met al ben ik dus blij verrast door de diversiteit aan werkzaamheden die ik heb 

verricht tijdens mijn stage. 

 

Wat ik misschien nog wel belangrijker vind dan de juridische inhoud, is dat ik kennis heb 

kunnen maken met de prettige sfeer die er hangt op dit kantoor. Al snel kwam ik er achter 

dat deuren altijd openstonden en dat men het leuk vond als ik even binnenliep om over een 

bepaald onderwerp te sparren. Ook de vrijdagmiddagborrel met de nodige potjes tafelvoetbal 

zal ik niet snel vergeten! 

 

Ik kan zeggen dat ik terugkijk op een leerzame student-stage waarin ik veel te weten ben 

gekomen over de praktijk en dagelijkse werkzaamheden van een advocaat. Met zekerheid 

kan ik daarom zeggen dat het beroep mij ontzettend aanspreekt en dat ik graag aan de slag 

wil gaan als advocaat-stagiaire. 
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