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In een periode van acht weken heb ik kennis 

mogen maken met de advocatuur en dan wel bij 

Van Iersel Luchtman Advocaten in Breda. 

Samengevat: wat een leuke en diverse stage 

heb ik gehad! Ik heb stage gelopen op de 

vestiging aan het Wilhelminapark in Breda, dus 

dat betekende: in de pauze een ommetje maken 

met collega’s of een vrijmibo om de hoek bij 

Café Noir. Uiteraard moest er ook gewerkt 

worden en laat dat precies zijn waar ik voor ben 

gekomen. Ik verwachtte veel te leren en ik kan 

achteraf zeggen dat ik nog meer heb geleerd, 

dan ik vooraf had gedacht!    

 

Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Sara Thoolen en ik volg de master Arbeidsrecht & 

Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht. Als trotse Bredanaar wilde ik natuurlijk 

stage lopen bij dit mooie Brabantse kantoor. Via Stef, tevens stagebegeleider, heb ik 

uiteindelijk ook een plekje als student-stagiaire bij VIL weten te bemachtigen.  

 

Mijn eerste week bij VIL ging in een razend tempo voorbij. Ik werd goed ontvangen door Stef 

en Jolijn, mijn twee stagebegeleiders.  Stef en Jolijn hebben mij verder op weg geholpen 

binnen het kantoor. Ik kreeg vanaf dag 1 al diverse opdrachten waar ik aan mocht werken. Bij 

VIL ben je tijdens je studentstage niet werkzaam op één rechtsgebied, maar op meerdere. Zo 

heb ik opdrachten verricht op het gebied van het arbeidsrecht, insolventierecht, maar ook 

contractenrecht en M&A. Mijn opdrachten waren vooral erg divers! Ik heb memo’s geschreven 

over verschillende juridische vraagstukken, blogs, een arbeidsrechtelijke factsheet opgesteld, 

een artikel mogen schrijven voor het vakblad Juridisch up to Date en ook heb ik een belangrijke 

bijdrage mogen leveren bij een reorganisatie en in een faillissement.  

 

Bij VIL geldt er een ‘open-deur-beleid’. We lopen graag bij elkaar binnen om een koffietje te 

drinken of om even met elkaar te sparren over een bepaald juridisch vraagstuk. Ik had geen 

vaste werkplek en dat beviel mij juist erg goed. Hierdoor had ik bijna elke dag een andere 

kantoorgenoot en daar heb ik veel van opgestoken. Elke advocaat heeft namelijk zijn/haar 

eigen praktijk en manier van werken. We lunchten (zodra dat door corona weer mogelijk was)  

gezamenlijk. Dat is ook één van de dingen waardoor de sfeer bij VIL zo leuk is. De sfeer is 

namelijk heel persoonlijk en mensen zijn betrokken. Collega’s helpen elkaar graag en zijn 

enthousiast om samen met elkaar borrels en andere evenementen bij te wonen.  
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Wat de advocatuur naar mijn mening erg divers maakt, is dat je eigenlijk niet weet hoe de dag 

precies zal gaan verlopen. Misschien kan je rustig werken aan processtukken of heb je een 

paar meetings, maar het kan ook zomaar zijn dat er een spoedklus binnenkomt voor een kort 

geding of dat er op dinsdagmiddag een faillissement is uitgesproken en je vervolgens de 

volgende dag direct met het bestuur aan tafel moet. Dit laatste was tijdens mijn stage ook het 

geval. Stef werkt in de insolventiepraktijk en zodoende heeft hij mij meegenomen naar een 

nieuw faillissement, waarin ik diverse besprekingen mocht bijwonen. Daarnaast heb ik ook nog 

twee rechtszittingen bijgewoond die ieder totaal verschillend waren van elkaar. De advocatuur 

is hartstikke leuk en nooit saai!   

 

Mijn stage is voorbij gevlogen! Ik heb ontzettend veel geleerd en uit mijn feedback heb ik 

mogen opmaken dat ik binnen deze acht weken ook erg ben gegroeid. Als ik mijn eerste memo 

vergelijk met mijn allerlaatste, dan is dat een wereld van verschil en dat heb ik mede te danken 

aan mijn kantoorgenoten. Zij hebben immers de tijd en moeite genomen om mijn stukken 

serieus te bestuderen en van feedback te voorzien, waardoor ik er ook echt van heb geleerd. 

Deze ervaring neem ik mee voor in mijn toekomst en ik kijk met een grote glimlach terug op 

mijn stage bij Van Iersel Luchtman advocaten!  
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